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Stracone dni 

Stracone dniStracone dni  

Nikodem Marszałek

„Wcześnie w życiu zrozumiałem, żeby być i mieć, 
trzeba najpierw pracować i chcieć” Nikodem Marszałek

Możesz poznać i doświadczyć wszystkich technik, myśli, idei, które 
ma do zaoferowania ten wspaniały świat. Wszystko jednak zaczyna 
się od podjęcia „decyzji”. Bieda czy bogactwo, szczęście czy pech; 
dobre stosunki z innymi ludźmi, radość czy przygnębienie; te wszy-
-stkie stany, emocje mają początek w Twojej świadomości, zanim je-
d-nak powstały i dały efekty, były częścią podświadomej decyzji. Tyl-
ko kobiety i mężczyźni o ogromnej samoświadomości umieją bloko-
wać, eliminować, lub często na swoją korzyść, tworzyć i zmuszać. 
Niestety mnóstwo bodźców zewnętrznych, które nazywam „popycha-
dłami” zmieniają nasz stosunek względem nas samych i świata. 

Kilka lat temu bardzo długo walczyłem z najsilniejszym bodźcem: te-
lewizją! Poświęcałem jej miesięcznie prawie 120 godzin, byłem tzw. 
statystycznym telewidzem. Jak się czułem? Wspaniale.  Chłonąłem 
emocjonujące filmy z najlepszą obsadą aktorską, reklamowane dwa 
tygodnie wcześniej, teleturnieje i seriale. W pewnym momencie po-
czułem wyrzuty sumienia. Pod wpływem ogromnej ilości kolorów, lek-
kiej  erotyki,  przyjemnej  muzyki,  relaksowałem  się  aż  za  bardzo. 
Szybko uświadomiłem sobie, że gdyby udało mi się rzucić ten nałóg 
zyskałbym prawie  5 pełnych  dni  w miesiącu.  Tutaj  już  nie  chodzi 
o większe skupienie, klarowność umysłową, dochodzące myśli i gło-
sy, które były tłumione przez 32-calowe plastikowe pudło. 
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Nikodem Marszałek

Pięć dodatkowych dni mogłem przeznaczyć na coś nowego i ekscy-
tującego. Jak długo trwała walka? Ponad 1,5 miesiąca. Początkowo 
były wymówki: „dobrze dzisiaj tylko godzinkę”, innym razem: „tylko 20 
minutek”. W końcu musiałem podjąć tę twardą decyzję:  k o n i e c 
tej zabawy. 

Gdy już odzyskaliśmy nasz czas lub jak wolisz zyskaliśmy 5 pełnych 
dni w miesiącu, zastanawiamy się co z nimi zrobić. Mam do Ciebie 
pytanie – skąd nasz mózg może uzyskać podobne bodźce, jakich do-
starcza mu telewizja? Oczywiście dzięki Internetowi. Jest to wspania-
ły wynalazek, umożliwia nam dostęp do ogromnej ilości  informacji, 
daje nam możliwość poznania jeszcze większej ilości ludzi. Powiem 
Ci coś, 5 dodatkowych dni przerodziło się w 10 straconych. I po kilku 
tygodniach, obudziłem się kolejny raz ze świadomością: „Czy Ty cza-
sem nie wpadłeś w nowy nałóg?” Kolejne pytanie: „Jakie osiągasz 
zyski ślęcząc przed monitorem 10 godzin dziennie? 

Nie chcę cytować pewnej myśli, którą usłyszałem od Witka Wójtowi-
cza, ale muszę: 

„Czy wolisz chwilową wygodę dla przyszłej, stałej niewygody, 
czy może chwilową niewygodę dla przyszłej, stałej wygody”.

To jest ważne, gdyż decydując o zjedzeniu tego ciastka, wypiciu tego 
dodatkowego  piwa,  obejrzeniu  tych  krótkich  wiadomości,  ważysz 
swoje losy. W krótkim rozliczeniu czasowym strata jest nieza-uważal-
na, ale sumując podjęte wybory rocznie, musimy ogłosić bankructwo. 

Nie jest wymówką, że dobrze się relaksujesz, odpoczywasz, już nie 
czytasz gazet,  więc jakoś musisz utrzymywać pewien zasób infor-
macji, więc pstryk, od 18:30 do 20 oglądasz Wiadomości, a następ-
nie talk showy. Dlaczego istnieją ludzie, którzy są ekspertami w pew-
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Nikodem Marszałek

nych dziedzinach mimo młodego wieku? Dlaczego są ludzie, którzy 
osiągają  dużo  w  krótkim czasie?  Ponieważ  podejmowali  każdego 
dnia decyzję. 

"Dzisiaj zrobię wszystko co mogę z zasobów jakie posiadam, 
a ulotne przyjemności zostawię na potem” Nikodem Marszałek

Różnica  między  ludźmi  przeciętnymi,  a  wybitnymi  polega  na  wy-
korzystaniu czasu jaki dostali! Każdy z nas ma nie mniej i nie więcej 
jak 24 godziny na dobę. Są ludzie, którzy kończą jakiś kurs, a w tym 
samym czasie druga osoba pędzi  jak oszalała,  aby oddać 4 filmy 
DVD do wypożyczalni.

Są  ludzie,  którzy  czytają  inspirujące  książki,  a  inni  w  tym  czasie 
świetnie się bawią. Czy to wszystko jest złe? Nie jest złe, tylko nie-
produktywne.

Napisz już teraz jak wygląda Twój dzień:

8 godzin – sen;
8 godzin – praca;
2 godziny – dojazdy, spacery;
2 godziny – podstawowe czynności jak (mycie, jedzenie, sprzątanie);
4 godziny – co właściwie robisz w tym czasie? 

Cztery godziny, które masz każdego dnia decydują o Twoim sukce-
sie lub jego braku. Ludzie o wielkich osiągnięciach mają jeszcze je-
den czynnik,  którego brakuje pozostałym. Osiem do dziesięciu go-
dzin zajmuje im hobby, a nie praca, prawie zawsze 4 godziny w cią-
gu dnia inwestują w naukę i zdobywanie kolejnych informacji. Czy to 
nie zaskakujące, że ten lekarz, ten prawnik,  ten przedsiębiorca, ta 
księgowa dziennie inwestują kilka godzin, aby zdobyć nowe informa-
cje! Odpowiadasz: bo muszą! Nie - bo lubią.
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Nikodem Marszałek

Wybór: Do jakiego lekarza wolisz pójść?

Lekarz numer 1: Skończyłem studia, odbyłem praktyki, jestem leka-
rzem i od czasu do czasu coś przeczytam, nie uczestniczę w semi-
nariach i sympozjach naukowych.

Lekarz numer 2: Skończyłem studia, odbyłem praktyki, jestem leka-
rzem. Większość swojego czasu poświęcam na poszerzanie swojej 
wiedzy i umiejętności, jestem uczestnikiem seminariów. Wierzę, że 
za parę lat poprowadzę jakieś sympozjum. 

Którego wybrałeś? Gdyby to był pracownik, którego zatrudnisz? 

Masz rację, ale to wszystko dobrze wygląda na papierze, ja muszę 
teraz pracować w mojej firmie, żeby utrzymać rodzinę. Może awan-
suję i wkrótce wszystko się zmieni. Nic się nie zmieni, jeśli 4 godziny, 
które masz sztucznie inwestujesz w ulotne przygody (internet, czaty), 
szybkie  emocje (filmy,  muzyka),  filtrowane  informacje  (talk  showy, 
wiadomości). 

Wiem co powiesz: „Przecież należą mi się jakieś przyjemności od ży-
cia,  czyż  nie?”  Już  Ci  odpowiadam  ależ  oczywiście,  jednak  od-
powiedz sobie na pytanie:

– Czy osiągnąłeś w życiu to o czym zawsze marzyłeś?
– Czy Twój sen jest na tyle spokojny, że możesz oddać swój czas 

„plastikowemu Panu?” 

Dobrze,  może  przynajmniej  zainwestuj  swój  czas,  aby  zrozumieć 
swojego małżonka, dziecko? Pójdźcie wspólnie na spacer i  poroz-
mawiajcie. Zróbcie jakąś szaloną rzecz: skok na bungee, kurs malar-
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Nikodem Marszałek

stwa, tańca, języka obcego. Pięć dni, które zyskasz możesz z powo-
dzeniem zainwestować w coś nowego. Tak, to będzie rzecz, która re-
alnie pobudzi Twoje zmysły i emocje, naładuje Twoje akumulatory. 
Wszystko jednak zaczyna się od podjęcia decyzji. 

Do zobaczenia na szczycie
Nikodem Marszałek

-- 
Odrodzenie Feniksa 
Motywacja bez granic 
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Pieniądze i Szczęście 

Pieniądze i Szczęście Pieniądze i Szczęście 

Michał Batorowicz

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć temat pieniędzy. A raczej 
szczęścia i pieniędzy. Czy pieniądze dają szczęście? Czy bez pienię-
dzy można być szczęśliwym? 

Niektórzy twierdzą, że pieniądze i szczęście to wręcz dwie wyklucza-
jące się rzeczy.

Prawda jest taka:

Pieniądze są bardzo ważne w naszym życiu. Bardzo ułatwiają naszą 
egzystencję. Wyobraź sobie sytuację, gdyby nie było pieniędzy... Mu-
sielibyśmy wymieniać się towarami. A to dość uciążliwe jak sądzę. 
Dlatego  pieniądze  to  wspaniały  wynalazek.  Oczywiście,  wszystko 
jest dobre, co jest w dobrych rękach. Są ludzie, którzy nie potrafią 
zarządzać pieniędzmi, jak to się mówi – pieniądze się ich nie trzy-
mają. Nie potrafią oszczędzać, a gdy dostaną zastrzyk dużej kasy, 
wydają bez zastanowienia, nie zauważając nawet kiedy i jak stracili 
wszystko. Są też ludzie, którzy pod wpływem pieniędzy bardzo się 
zmieniają. Stają się zarozumiali i skąpi. Stają się po prostu źli. Pie-
niądze wymagają mądrego właściciela. Wtedy zostają przy nim i nie 
wpływają źle na jego życie.

Z mojego punktu widzenia pieniądze same w sobie nie dają szczę-
ścia. Ale to, co możesz za nie kupić to już całkiem inna sprawa. Wy-
obraź sobie taką sytuację, gdy leżysz gdzieś na plaży, obok Ciebie 
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Michał Batorowicz

bliska osoba. Jesteś w stanie spełnić jej każde życzenie. Oboje jeste-
ście szczęśliwi. 

Kolejna sytuacja. Jedziesz starym samochodem do pracy czy gdzie-
kolwiek indziej. Oczywiście jest gorąco, nie masz klimatyzacji, tem-
peratura w chłodnicy niebezpiecznie rośnie, a w dodatku w silniku 
zaczyna coś podejrzanie stukać. Czy nie czułbyś się szczęśliwszym, 
gdybyś miał tyle pieniędzy, żeby kupić sobie nowe auto prosto z sa-
lonu? Twoja rodzina też byłaby szczęśliwsza, ponieważ byłbyś wcze-
śniej  w  domu,  bo  prawdopodobnie  to  stukanie  okazało  się  po-
ważniejsze niż myślałeś.

Co z tego wynika? Zarabiaj jak najwięcej i nie patrz na to co mówią 
inni, że bogaci to źli ludzie. Ja bym powiedział, że bogaci są nawet 
lepszymi ludźmi. Mądrzy ludzie nie zadręczają nikogo swoimi proble-
mami i nikomu nie zazdroszczą, a jak wiadomo ta energia jest zaraź-
liwa.  Bogaci  przeznaczają  więcej  pieniędzy  na  cele  charytatywne. 
Bez pieniędzy nie dałoby się wykarmić biednych dzieci i nie można 
by było kupić im ubrań. 

Ciężko jest się przestawić na takie myślenie. Sam kiedyś toczyłem 
wewnętrzną  wojnę  pt.  „Czy  będąc  bogatym,  mogę  być  dobrym  i 
szczęśliwym” . W końcu odnalazłem odpowiedź na to nurtujące mnie 
pytanie, a brzmi ona „TAK”. Jednak zanim poznałem odpowiedź mu-
siałem przeczytać kilka mądrych książek. 

Jeszcze raz powtarzam: 
Trzeba być mądrym, żeby być szczęśliwie bogatym. 

Wtedy osiągniesz sukces na całej linii. 

-- 
Więcej artykułów na

http://esencjazycia.blogspot.com/
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Gdzie jesteśmy... gdy nas nie ma? 

Gdzie jesteśmy... gdy nas nie ma? Gdzie jesteśmy... gdy nas nie ma? 

Magdalena Mirowicz

Zastanawiam sie ile chwil ucieka mi przez to tylko, że w danym mo-
mencie nie jestem obecna całą sobą w czasie teraźniejszym.

Cokolwiek sie dzieje, gdziekolwiek jestem, tak trudno mi być tu i te-
raz. Jest to do tego stopnia silne, że budząc się z własnych myśli, 
czuję się jakbym wróciła z dalekiej podróży i z przerażeniem zasta-
nawiam się co w tym czasie mnie ominęło w aktualnie dziejącej się 
rzeczywistości.

To nie jest marzycielstwo, choć chciałabym :) myślę że jest to brzydki 
nałóg bycia gdzie indziej, zawsze gdzie indziej, zazwyczaj w przodzie 
ale niestety nie tylko.

Kolejny raz myślę sobie, że łatwiej i bardziej treściwie żyłoby się, wy-
pracowując  do  perfekcji  umiejętność  bycia  wszystkimi  zmysłami 
w danej chwili. Bycie ciałem mamy opanowane do perfekcji, gorzej 
z resztą części składowych. Brak nam nad nimi panowania. 

Huna  (hawajski  szamanizm)  mówi,  że  energia  podąża za  uwagą. 
I chyba na prawdę tak jest biorąc pod uwagę to, jak daleko można 
odejść tylko przez zwykle zamyślenie.  Właściwie myśl  jest  jak po-
droż, jeśli by umieć ją należycie ukierunkować.

Szkoda, że te podróże myślowe wychodzą mi tylko wtedy, gdy ich 
nie planuję:) tak spontanicznie i w najmniej odpowiednich momen-
tach bo w pracy.
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Magdalena Mirowicz

Zadziwiające że mam jedną taką pracę, w której notorycznie to robię. 
Dzieje się to do tego stopnia, że orientując się, że jestem już na par-
terze zupełnie nie pamiętam co działo się pomiędzy kolejnymi piętra-
mi. Za to pamiętam, gdzie w tym czasie byłam, a tam gdzie byłam 
czas płynął inaczej, szybciej lub go w ogóle nie było. Plusem tej sytu-
acji jest to, ze właśnie w tej pracy najczęściej miewam genialne po-
mysły:)

We wszystkich jednak mądrościach świata mówi się o byciu tu i te-
raz, całym ciałem i dusza. By czas przyszły nie zaprzątał zbyt mocno 
uwagi, bo to właśnie w tej, obecnej, chwili budujemy przyszłość. 

Jak się czyta takie słowa to w pierwszym momencie wydają się one 
absurdalne. Dopiero po głębszym zastanowieniu, okazuje się, że te-
raźniejszość i bycie w niej, nie jest wcale takie proste. Sęk w tym bo-
wiem, że częściej nas w niej nie ma niż jesteśmy, a kiedy nas w niej 
nie ma, to coś ucieka nam miedzy palcami. Potem gonimy za kolejną 
chwilą, przyjemnością, spełnieniem marzeń, a gdy sie spełniają, nie 
doświadczamy ich w pełni bo... znów nas w nich nie ma:) To ciągła 
pogoń za cieniem.

Spróbuj chociaż jedną godzinę być tu i teraz. Być godzinę obecnym 
ciałem wraz ze wszystkimi zmysłami - węchem, smakiem, wzrokiem, 
dotykiem, słuchem. Może się okazać że ta godzina da ci więcej niż 
cała  wieczność.  Doświadczysz  świata  jakiego  jeszcze  nie  znałaś, 
a który był najbliżej ze wszystkich dostępnych ci cudów.

-- 
Magdalena Mirowicz
www.omani.bloog.pl 
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Jak odzyskać szczęście? 

Jak odzyskać szczęście?Jak odzyskać szczęście?  

Aleksander Łamek

Chyba nie ma na świecie osoby, która chociaż raz nie dostała „kop-
niaka” od życia, który na jakiś czas pozbawił ją szczęścia. Co można 
zrobić w sytuacji, gdy coś takiego nam się przydarzy? 

Najważniejsze aby w ogóle coś zacząć robić!  Gdy stajemy się nie-
szczęśliwi, nasze życie traci sens, to nic się w nim nie zmieni, jeśli sami 
tych zmian nie wprowadzimy. Ale jak ktoś, kto stracił ochotę do działa-
nia, kto nie wie, co ma ze sobą zrobić, ma zacząć działać? Kluczem do 
rozwiązania tej patowej sytuacji jest zyskanie odpowiedniej motywa-
cji. Z własnego doświadczenia wiem, że mało kiedy pomagają nam sło-
wa otuchy znajomych w stylu: nie możesz się załamywać, głowa do 
góry, itd. To ich rady, widziane z ich perspektywy, które do nas wcale 
nie muszą przemawiać. Dlatego zachęcam Cię do zastanowienia się 
nad prezentowanymi poniżej dwoma metodami. 

Metoda pierwsza polega na tym, aby skupić się na działaniach, które 

pozwolą  nam rozwiązać  nasz  problem –  przyczynę  naszego  nie-

szczęścia. Mając świadomość, że jesteśmy w stanie rozwiązać ten 

problem, zyskujemy motywację, aby ruszyć z energią do działania. 

Kiedyś miałem poważne kłopoty finansowe. Wiedziałem jednak, że to 

ode mnie zależy, jak będą kształtować się moje dochody i że mogę 

podjąć działania, aby w przyszłości już nie mieć takich problemów fi-

nansowych. To skłoniło mnie do szukania lepszych możliwości za-

robków. Ponieważ poświęciłem się całkowicie temu celowi, to po-

zytywne efekty pojawiły się i  to już po stosunkowo niedługim okre-

sie czasu.
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Metoda pierwsza niestety nie sprawdza się w każdej sytuacji. Kiedyś 
napisał do mnie chłopak, od którego odeszła dziewczyna i znalazła 
sobie już innego. On nadal pragnął ją odzyskać i tylko to się dla nie-
go liczyło. Było dla mnie oczywiste, że nie ma sensu mu doradzać, 
aby starał  się odzyskać względy swojej  dawnej  dziewczyny,  skoro 
ona już  ma innego chłopaka.  Również  zdawałem sobie  sprawę z 
tego, że w stanie, w jakim on był w tamtym momencie, czyli był nadal 
permanentnie zakochany w swojej byłej  dziewczynie, radzenie mu, 
aby zaczął rozglądać się za innymi dziewczynami, nie miało sensu.

No właśnie, co możemy zrobić w sytuacjach, gdy nie jesteśmy w sta-

nie podjąć działań mogących bezpośrednio rozwiązać nasze proble-

my? Wtedy powinniśmy zająć się czymś innym, co zajmie nas na tyle 

skutecznie, że będziemy mogli nie myśleć bez przerwy o przyczynie 

naszego nieszczęścia. Gdy ja miałem kłopoty osobiste, których nie 

byłem w stanie bezpośrednio rozwiązać, to skupiłem się na pracy za-

wodowej. Ideałem jest, aby to zajęcie, na którym się skoncentrujemy, 

stało się dla nas prawdziwą pasją, której całkowicie poświęcimy się. 

Dlatego warto przemyśleć, co może się nią stać. Może to być np. ja-

kieś  niezrealizowane  dotychczas  marzenie.  Jeśli marzyliśmy o  po-

dróżach,  to  skupmy się  na  nich,  jeśli  chcieliśmy zająć się fotogra-

fią, to zróbmy to!

Jeżeli nasze dotychczasowe problemy dotyczyły wielu aspektów na-
szego życia,  to wtedy warto  pójść w zupełnie nowych kierunkach, 
które nie będą nam kojarzyć się z dotychczasowym życiem i związa-
nymi z nim problemami. 
--  
Aleksander  Łamek jest  ekspertem od terapii  śmiechem i  autorem 
kursów online i audio z zakresu nieśmiałości, stresu, sukcesu, NLP, 
inteligencji emocjonalnej, terapii śmiechem i innych. 
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Co ludzi najbardziejCo ludzi najbardziej  
unieszczęśliwia?unieszczęśliwia?

Aleksander Łamek

Co ludzi najbardziej unieszczęśliwia? Myślenie o swoim nieszczę-
ściu. Gdy np.  dostaliśmy pilne zadanie w pracy do wykonania na 
komputerze i musi być ono gotowe „na wczoraj”, to poświęcamy mu 
się zupełnie i  nie mamy czasu myśleć o naszych problemach. Nie 
czujemy się wprawdzie wtedy szczęśliwi, ale też nie czujemy się nie-
szczęśliwi. Jeśli zupełnie pochłania nas coś, do czego mamy pasję 
(np.  gra  w  piłkę  nożną),  to  podczas  meczu  możemy za-
znać przez 90 minut szczęścia.

Jednak w ciągu dnia tylko część wykonywanych przez nas działań 
pochłania nas zupełnie. Może to być: zabawa z dzieckiem, oglądanie 
świetnego filmu,  rozwiązywanie  krzyżówki.  Wiele innych czynności 
nie zaprząta jednak w całości naszego umysłu. A wtedy nasze myśli 
zbaczają w kierunku tego, co jest w danej chwili dla nas najważniej-
sze. Jeśli najważniejsze są dla nas nękające nas kłopoty, to zaczy-
namy myśleć o nich. Myślimy o nich, gdy myjemy się rano w łazien-
ce, gdy jemy śniadanie, gdy jedziemy samochodem/autobusem, gdy 
na chwile przestajemy pisać na komputerze. Tak naprawdę to wła-
śnie tego typu czynności stanowią największą część naszego dnia. 
I dlatego przez większość dnia myślimy o naszych nieszczęściach.

Co zatem możemy zrobić, aby przestać tyle o nich myśleć? Na pew-
no nie możemy zrezygnować z wykonywania tych codziennych czyn-
ności. To co możemy zrobić, to skupić się na nich w 100 procentach. 
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Zapewne nieraz miałeś okazję obserwować dzieci. One potrafią cał-
kowicie poświęcić się nawet najdrobniejszej czynności. W znakomi-
tym polskim filmie „Jasminium” jest scena, gdy klasztornym koryta-
rzem idzie mnich Zdrówko wraz z 5-cio letnią dziewczynką, która ra-
dośnie podskakuje. W pewnym momencie dziewczynka pyta mnicha: 
- A ty nie skaczesz? Zdrówko odpowiada na to: - A dlaczego miał-
bym skakać? Dziewczynka na to: - Dla skakania.

Dzieci nie przejmują się tym, co było (nawet jeśli  chwilę wcześniej 
dziecko płakało, bo zraniło sobie kolano) i w ogóle nie przejmują się 
tym, co będzie w przyszłości. One żyją tu i teraz. Niestety my dorośli 
straciliśmy tę umiejętność. Bardzo rzadko zdarza nam się zachowy-
wać jak dzieci. 

Poznałem kiedyś kobietę, która pracowała na kierowniczym stanowi-
sku. Praca ta była tak stresująca, że w końcu wysiadła ona psychicz-
nie i zrezygnowała z niej. Aby dojść do siebie, postanowiła skorzy-
stać z terapii śmiechem. Tak się poznaliśmy. Ponieważ mieliśmy ze 
sobą wiele wspólnego, więc zaprzyjaźniliśmy się. Dzięki  temu mo-
głem obserwować jej zachowania i sposób działania przez wiele mie-
sięcy. 

Okazało się, że miała ona jakby dwie osobowości. Jedna to była oso-
bowość bardzo silnej kobiety, typowej bizneswomen, która miała bar-
dzo analityczny i krytyczny umysł. Druga osobowość to była osobo-
wość dziecka. Potrafiła ona na powrót stać się dzieckiem, zapomnieć 
w  ogóle  o  otaczającym  ją  świecie,  o  swojej  przeszłości  i cie-
szyć się chwilą bieżącą. 

Zdawałem sobie sprawę z tego, że wchodzenie w rolę dziecka było 
dla  niej  psychicznym  lekarstwem,  które  pozwalało  jej  odetchnąć 
od koszmarów przeszłości. Obserwowanie jej, gdy wchodziła w rolę 
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dziecka było  czymś fascynującym.  Pamiętam gdy np. kupiła sobie 
kolorowankę i kredki i wzięła się za jej kolorowanie. Gdy udało jej się 
odzyskać spokój ducha i komfort psychiczny, sytuacje, gdy stawała 
się dzieckiem, stały się znacznie rzadsze. 

Gdy prowadziłem zajęcia z terapii  śmiechem dla osób chorych na 
raka, to jedno z ćwiczeń poległo na zabawie w dziecięcą grę łapki. 
Obserwowanie jak dorośli ludzie z poważnymi problemami całkowicie 
pochłonięci są tą grą i doskonale się bawią, było czymś wspaniałym.

No właśnie. Co zrobić, aby każdy z nas potrafił cieszyć się każdym 
momentem swojego życia? Na początek polecam przeczytanie ksią-
żeczki pt. „Cud uważności” (autor Thich Nhat Hanh) Jest ona dosko-
nałą instrukcją i inspiracją, jak to osiągnąć. Podstawowa zasada po-
lega na tym, aby całkowicie skupić się na czynności, którą właśnie 
wykonujemy. Jeśli myjemy rano twarz, myślmy tylko o tym. Jeśli szy-
kujemy i jemy śniadanie, myślmy tylko o tym, itd. Ważną rzeczą jest, 
aby robiąc to,  dostrzegać pozytywne strony danej czynności.  Jeśli 
myjemy twarz, to skupmy uwagę na miłym zapachu mydła, na tym, 
jak nasza twarz zyskuje świeżość. Gdy jemy śniadanie, skupmy się 
na smakowaniu tego, co jemy.

Od razu muszę zaznaczyć, że nie jest to łatwa sztuka i mi samemu 
udało się na tym polu poczynić zaledwie pewien postęp. Ale warto 
starać się. Zauważyłem, że wraz z pozytywnym skupianiem się na 
bieżących  czynnościach zyskujemy kilka rzeczy.  Pierwszą  oczywi-
ście jest to, że nie myślimy o naszych problemach. Drugą jest to, że 
zaczyna wzrastać jakość naszego życia. Gdy skupiamy się na myciu 
twarzy,  możemy dostrzec  potrzebę kupienia  lepszego mydła.  Gdy 
skupiamy się na jedzeniu, jemy wolniej (czyli  zdrowiej), zaczynamy 
zastanawiać się, co tak naprawdę jemy i łatwiej jest nam wprowadzić 
pozytywne zmiany do swojego jadłospisu. 
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Trzecia rzeczą, którą zyskujemy jest to, że zaczynamy akceptować 
sytuacje, które wcześniej były dla nas uciążliwe. Gdy chodzenie do 
sklepu było dla nas przykrym obowiązkiem, to teraz zaczynamy czer-
pać radość z tego, że idziemy między blokami do sklepu. Jeśli nie 
cierpimy prasować, to skupiamy się na tym, jak za każdym ruchem 
żelazka, nasze ubrania stają się coraz ładniejsze. I w końcu czwarta 
rzecz, którą daje nam pozytywne skupianie się na aktualnych czyn-
nościach, to to, że zaczynamy doceniać najdrobniejsze elementy na-
szego życia. I gdy wieczorem kładziemy się do łóżka, zauważamy, 
że tego dnia wydarzyły się dziesiątki pozytywnych rzeczy w naszym 
życiu.  A wtedy nasze problemy przestają nas aż tak bardzo przytła-
czać. 

--  
Aleksander  Łamek jest  ekspertem od terapii  śmiechem i  autorem 
kursów online i audio z zakresu nieśmiałości, stresu, sukcesu, NLP, 
inteligencji emocjonalnej, terapii śmiechem   i   innych.   
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humoruhumoru

Aleksander Łamek

O  tym,  że  poczucie  humoru  może  mieć  wpływ  na  nasze  życie, 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie od dziś wiadomo, że oso-
by obdarzone dużym poczuciem humoru są postrzegane jako bar-
dziej atrakcyjne. W różnego rodzaju badaniach określających, jakie 
cechy marzą nam się u idealnego partnera, na pierwszym miejscu 
zazwyczaj pojawia się właśnie duże poczucie humoru. Lubimy prze-
bywać w towarzystwie takich osób, gdyż nie tylko możemy dzięki nim 
dobrze się bawić, ale również dzięki ich pogodzie ducha, łatwiej jest 
nam radzić sobie z życiowymi trudnościami.

Jednak poczucie humoru może nie tylko pomóc w znalezieniu życio-
wego partnera, ale również w karierze zawodowej. Z badań przepro-
wadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że 96 procent kierow-
ników amerykańskich firm bardziej wierzy ludziom z dużym poczu-
ciem humoru, niż tym z małym, lub bez poczucia humoru. Z kolei 60 
procent z nich uważa, że poczucie humoru może być decydującym 
czynnikiem, determinującym jaki sukces dana osoba osiąga w pracy. 
Wynika to m.in. z tego, że osoby z poczuciem humoru mają lepsze 
relacje  ze  współpracownikami,  mają  większą  motywację do pra-
cy oraz rzadziej chorują.
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Jak więc widać, poczucie humoru może mieć całkiem spory wpływ 
na nasze życie. A zatem warto je rozwijać. Ale w jaki sposób? Spo-
sobów jest tu naprawdę wiele.

Jedną z podstawowych cech osoby z poczuciem humoru jest umie-
jętność opowiadania dowcipów. Jeżeli takiej umiejętności nie posia-
damy,  możemy  ją  u  siebie  rozwinąć,  tak  jak  np.  możemy  rozwi-
nąć umiejętności publicznego przemawiania.

Jeśli mamy opory przed opowiadaniem dowcipów wśród innych ludzi, 
możemy zacząć od ich opowiadania przed lustrem. Powinniśmy wte-
dy zwracać uwagę na sposób ich opowiadania: czy nie mówimy za 
cicho, czy dobrze kończymy puentę, czy nie mówimy za szybko, czy 
jesteśmy ekspresyjni. Kiedy nabędziemy już w tym pewnej wprawy, 
możemy przejść do opowiadania żartów wśród najbliższych znajo-
mych.

Wielu osobom dużo kłopotu sprawia zapamiętywanie dowcipów. Dla-
tego warto skorzystać z jakieś metody zapamiętywania, np. technik 
mnemonicznych.  Pamiętajmy również  o  tym,  że  zanim zaczniemy 
opowiadać dowcipy w większej grupie, warto je najpierw przetesto-
wać na najbliższych. Nie zawsze dowcip, który nam się podoba, roz-
bawi innych.

Innym  sposobem rozwijania  naszego  poczucia  humoru  może  być 
wznoszenie  na wyższy  poziom naszego śmiechu.  Wiele osób ma 
opory przed częstym i głośnym śmianiem się. Tutaj pomocne okazać 
się może oglądanie seriali, programów i filmów komediowych. Oglą-
dając je starajmy się śmiać jak najczęściej, jak najdłużej i jak najgło-
śniej,  a  po  jakimś  czasie  zauważymy,  że  łatwiej  jest  się  nam 
śmiać w różnych sytuacjach.
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Za granicą są prowadzone całe kursy rozwijania poczucia humoru. 
I tak np. w ośrodku Southwestern, stanowiącym regionalne centrum 
Ośrodków Leczenia Raka w Ameryce uczy się pacjentów zaprzęga-
nia siły humoru i śmiechu do walki z rakiem.

Oto lista sugestii, jakie są przekazywane pacjentom podczas takich 
zajęć:

- przynajmniej raz dziennie porządnie się śmiej,
- oglądaj zabawne filmy,
- słuchaj swoich ulubionych komików na kasetach audio i video,
- czytaj strony gazet i pism z zabawnymi obrazkami,
- kolekcjonuj te obrazki,
- rozmawiaj z przyjaciółmi, którzy mają duże poczucie humoru,
- stwórz "pokój śmiechu" i wypełnij go wszystkim, co może cię roz-
śmieszyć,
- wyznacz krewnego lub przyjaciela, który będzie ci pomagał w rozwi-
janiu twojego poczucia humoru, zwłaszcza podczas twoich "dołków" 
emocjonalnych,
- bądź bardziej kreatywny - wymyślaj nowe pomysły na pobudzanie 
się do śmiechu.

--

Aleksander Łamek jest autorem pierwszego w Polsce kursu online i 
audio Terapia śmiechem – jak rozwijać poczucie humoru oraz książki 
pt. „Terapia śmiechem. Praktyczny poradnik”. 
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Katarzyna Tokarczyk

Wczoraj byłam w klubie fitness, na stacjonarnym rowerku spaliłam 
soczek marchewkowy. Kotleta schabowego z chlebem już nie zdąży-
łam, bo spieszyłam się do kosmetyczki - powiedziała mi koleżanka.

Kiedy  idzie  wiosna  czujemy  ją,  bo  wiosna  ma  zapach,  widać  ją 
w oczach  zakochanych  par,  spacerujących  mieszkańców  naszego 
miasta.  Przeglądamy wiosną czasopisma,  tam też wiosna.  Prawie 
w każdym miesięczniku  dla  kobiet,  diety.  Niby  nowe,  rewelacyjne, 
a tak naprawdę każdego roku takie same rady. 2, 3 szklanki wody 
przed każdym posiłkiem, około 3, a najlepiej ponad 3 litry dziennie, 
do tego herbatki hamujące łaknienie, tego nie jedz, to jedz, ale lepiej 
tego też nie jedz. Najlepiej nie jedz nic, oczyść się głodówką . Wszę-
dzie rady i przepisy jak dla masochistek. Jeśli prawdą jest, że ogół 
wyznacza normę i ogół to czyta i stosuje, to ja nie jestem w normie.

Uwaga  na  nową  zmarszczkę,  na  fałdkę  tłuszczu,  bo  fałdki 
i zmarszczki nawet najmniejsze nie są w modzie. Dochodzi do tego, 
że po zjedzeniu najmniejszego kawałka ciasta wpadamy w poczucie 
winy, a co będzie podczas Świąt i całą zimę?

Majonezik szkodzi, mięso jest nie zdrowe, masło szkodzi margaryna 
też, nawet szpinak podobno może zdrowiu zaszkodzić. Od samych 
informacji można poczuć się źle. Ludzie, jak to wytrzymać i z kilogra-
mami wagi ciała, nie stracić rozumu. No i niektórzy tracą. Naokoło 
coraz więcej otyłych i wychudzonych, ludzie zapadają na anoreksję 
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i bulimię, niebezpiecznie uzależniają się od jedzenia, od nie jedzenia 
i ciągle słychać o jakichś nowościach. Podobno można uzależnić się 
nawet od... przyjemności (ciekawe jak to się leczy). Niemożliwe, żeby 
to było niebezpieczne? Okazuje się, że jest i dotyczy coraz większej 
liczby ludzi. Dla wielu osób na przykład robienie zakupów jest sposo-
bem wynagradzania sobie stresów i nawet drobnych porażek do tego 
stopnia, że nawet nie wiedzą kiedy wpadają w nałóg. I choć nie brzmi 
to groźnie, podobno tak jak alkoholizm czy nikotynizm pokonać ten 
nałóg jest bardzo ciężko. Przed nami Święta, rozsądni radzą, żeby 
kierować się zdrowym rozsądkiem podczas świątecznych zakupów 
i przy stole podczas Świąt. Rozsądek, mocne postanowienia, że nie 
kupimy za dużo, że nie będziemy się objadać i co?

Zobaczymy te pyszności, poczujemy ich zapach i nasza silna wola 
może się okazać za słaba w tej nierównej walce. Czy zapadanie na 
zdrowy rozsądek podczas Świąt wyjdzie nam na zdrowie? 

Może jednak w szaleństwie jest metoda? Na to pytanie każdy musi 
odpowiedzieć sobie sam. Swoją drogą czy nie można by uzależnić 
się od czegoś co wyszłoby nam jednak na zdrowie?

Pozdrawiam Katarzyna Tokarczyk

-- 
KaT - Katarzyna Tokarczyk Na szlaku życia.
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Prawo do szczęściaPrawo do szczęścia

Mira Ulowska

No cóż, ja to ja.

To są moje ręce, moje nogi, włosy, moja twarz, mój umysł.

Cząstka  mojego JA jest  w mojej  rodzinie,  w moim domu,  w tym, 
co robię. 

Moje JA jest cząstką wszechświata.

Co prawda ta cząstka jest mniejsza niż najdrobniejszy pyłek, ale gdy-
by mnie nie było, to ten wszechświat byłby już inny.

Moje JA jest w mojej przyszłości – to moje marzenia, w mojej teraź-
niejszości – to słowa do Was i w mojej przeszłości.

Wszystkie  wydarzenia  z  przeszłości  dotyczące  mnie,  choćby tylko 
pośrednio, ludzie, którzy darzyli mnie miłością, przyjaźnią, albo i nie-
nawiścią, moje uczucia do tych ludzi, oraz to, o czym sama zadecy-
dowałam dobrze lub źle, stworzyło moje JA takie, jakie jest teraz. 

W szkole nie lubiłam historii. 

Były to dla mnie suche fakty, daty, które nie miały ze sobą żadnego 
związku. Uczyłam się tego, bo tak było trzeba, ale wszystko szybko 
wylatywało mi z głowy. Sporo czasu upłynęło nim pojęłam, że historia 
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to również ludzie, a właściwie przede wszystkim ludzie ze swymi za-
letami i wadami. 

To oni i ich decyzje dotyczące spraw małych i wielkich, tworzyli i two-
rzą historię. 

Ja także żyjąc, tworzę swoją historię. To, co dzieje się dziś, jutro bę-
dzie historią. I aby to jutro było wspaniałe, dziś trzeba podjąć odpo-
wiednie decyzje. 

Poeta powiedział:

 
„Na każdym miejscu i o każdej dobie 

Gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił, 
Wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie, 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił." 

Tak! Zgadzam się! 

Moje JA to również miejsca, w których byłam, moje uczucia, emocje, 
a także moje poczucie humoru, które bywa nieobliczalne.

Pamiętam pewien film. Była to komedia. Na widowni raz po raz wy-
buchały salwy śmiechu. 

A ja? 

Ja sobie siedzę i  dziwię się, co też ludzi tak bawi.  Kiedy śmiechy 
umilkły, obudziło się moje poczucie humoru. Roześmiałam się z całej 
duszy. Śmiałam się solo i słychać mnie było w całej sali. Z oczu cie-
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kły mi łzy, musiałam użyć chusteczki do nosa, co dodatkowo wzbo-
gaciło efekty akustyczne. 

Tak. Moje JA lubi się śmiać. Chce być szczęśliwe, kochane, podzi-
wiane,  chce  odnosić  sukcesy.  Chce  być  w  harmonii  ze  wszyst-
kim, je otacza. 

Oto moje JA.

Myślę jednak, że nie jest to cała prawda o nim.

Moje JA ciągle się rozwija i chyba jest bardziej skomplikowane, niż 
udało mi się je przedstawić.

………………………………………………………………………………

Tyle o mnie. Sądzę jednak, że każdy człowiek na ziemi potrzebuje 
miłości, życzliwości. Potrzebuje akceptacji i zrozumienia. 

Jednak, aby to wszystko stało się faktem trzeba sobie samemu od-
powiedzieć na pytania:

 • Kim jestem? 
• Czego oczekuję od świata i ludzi? 
• Co mogę zrobić, aby uzyskać od życia to, na czym mi najbardziej 
zależy?

I odpowiadając sobie na te pytania należy mieć świadomość, że nic 
nie można uzyskać biernie oczekując na to, co w życiu najlepsze, 
najdroższe i na to, czego najbardziej się pragnie.
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Ale wcześniej  jeszcze, trzeba zrozumieć,  że każdy człowiek mały, 
duży, młody i starszy jest niepowtarzalny, jedyny, wyjątkowy.

Jest człowiekiem i to daje mu prawo do tego, co najlepsze w życiu. 

Prawo do szczęścia.

-- 
Piekło i niebo. 
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Magia myśli, magia słowa 

Magia myśli, magia słowa Magia myśli, magia słowa 

Teresa Maria Zalewska

Jednym z największych sekretów, jaki odkryłam w moim życiu jest 
twórcza rola myśli. 

Wydaje się to takie oczywiste, że każda myśl tworzy nasz indywidu-
alny  świat,  nasza  codzienną  rzeczywistość,  lecz  obserwując  ludzi 
zza  lekarskiego  biurka,  odnoszę  wrażenie,  że  prawdą  tą  niewiele 
osób potrafi się z pożytkiem posługiwać. 

Bardzo szeroko na łamach mediów reklamuje się metody służące za-
chowaniu zdrowia, a oparte na postrzeganiu siebie jako ciała fizycz-
nego z całkowitym pominięciem wymiaru emocjonalnego i mentalne-
go naszego istnienia. 

A przecież pozytywna myśl i idąca w ślad za nią emocja niosąca ra-
dość, jest najlepszą gwarancją zdrowia człowieka. 

Ta oczywista prawda przekazywana jest nie tylko przez wielkich mę-
drców  tego  świata,  ale  zawarta  również  w  starych  porzekadłach 
typu "nie urodzi kruka wrona...." itp. 

Dlaczego nie potrafimy skorzystać z tego prostej recepty na szczęśli-
we życie? Dlaczego zaprzątamy głowę swą myślami, które zamienio-
ne w słowa i uruchomione w działaniach, czynią nam samym ogrom-
ną krzywdę, nierzadko doprowadzając delikwenta do gabinetu lekar-
skiego? 
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Obserwując moich pacjentów od 20 lat, myślę, że większość ludzi nie 
widzi  żadnego związku  między tym,  co pomyślą,  a  wydarzeniami, 
które sami tworzą. 

Nikt  nie  chce  chorować,  ale  wzięcie  odpowiedzialności  za  każdą 
myśl pojawiającą się w umyśle, za każde wypowiedziane słowo, to 
wydaje się przekraczać ludzkie możliwości. Nie jest jednak prawdą, 
że kontrolowanie myśli, to umiejętność, którą władają wybrańcy losu. 
Myślę, że negatywne myślenie można zaliczyć do kategorii pt. "złe 
nawyki" i choć trudno je zmienić, dbałość o własny interes, którym 
jest chociażby zdrowie, powinna zaważyć na odpowiedzialnym wybo-
rze. 

Ale co zrobić z negatywnymi emocjami, które są następstwem myśle-
nia o czarnym zabarwieniu, a które wpływają na nasz sposób myśle-
nia? 

Tu kłania się szereg metod uwalniania emocji, a jedna z najbardziej 
przemawiających do uczestników prowadzonych przeze mnie warsz-
tatów należy taniec. 

Reasumując jakość naszego wielopoziomowego istnienia zależy od 
jakości myślenia. 

Pozdrawiam serdecznie i proszę o podzielenie się tymi oczywistymi 
prawdami ze wszystkimi, którzy o nich zapomnieli.

--  
Centrum OBK "Vega" 
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Siła pozytywnego myślenia 

Siła pozytywnego myślenia Siła pozytywnego myślenia 

Sylwia Rogala

Czy zastanawiałeś i zastanawiałaś się kiedyś jak to jest, że niektó-
rym ludziom jest tak ‘łatwo’ podejmować decyzje i iść przez życie, bo 
wszystko  im  się  układa  jakby  nad  nimi  czuwała  jakaś  magicz-
na gwiazda? 

Nawet jeśli część z was nie zgodzi się początkowo ze mną, odpo-
wiedź jest  prosta. To siła pozytywnego myślenia sprawia, że w ich 
życiu pojawiają się takie a nie inne wydarzenia. Dlaczego?

Po pierwsze optymiści mają w życiu dużo prościej. Nie dostrzegają 
negatywnych  zdarzeń w drodze do swojego celu,  nie trafiają więc 
jako porażki do ich świadomości. Dzięki temu wokół siebie mają dużo 
więcej przyjaznych im ludzi, co sprawia że szybciej i sprawniej prze-
skakują kolejne etapy swoich zadań –zarówno zawodowych jak i pry-
watnych. Można powiedzieć, że w ich słowniku słowo ‘problem’ za-
mienione zostało  na ‘nowe wyzwanie’.  Zauważ,  że z  takim podej-
ściem zupełnie inaczej można załatwić każdą sprawę.

Niestety, przyjęło się że Polacy to naród malkontentów. Wydaje się 
to być prawdą, gdyż ciągle skupiamy się na tym co się na nie udało. 
Generalnie szklanka jest dla nas raczej do połowy pusta, niż pełna. 
Uwielbiamy  narzekać,  czy  jednak  kiedyś  zastanowiliśmy  się  co 
mamy z tego narzekania? Gdy nauczymy się skupiać naszą uwagę, 
na tym co pozytywnego zdarzyło się w naszym życiu, takie właśnie 
zdarzenia zaczną do nas powracać. Jeśli skupiamy się na negatyw-
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nych,  ciągle  takie  przyciągamy  do  siebie.  Możliwe,  że pamiętasz 
dzień kiedy od rano przypadkowo rozbitej szklanki pociągnął się cały 
sznurek negatywnych wydarzeń? ..coś w tym jest.

Po drugie: osoby pełne radości są bardziej lubiane. Łatwiej nawiązu-
ją znajomości, szybciej wchodzą w relacje, są dużo bardziej komuni-
katywne. Wpływa to na całość ich relacji z otoczeniem. Potrafią roz-
ładować napiętą atmosferę, załagodzić konflikt, skonsolidować gru-
pę, często więc zostają nieświadomymi liderami, a przynajmniej ulu-
bieńcami w niej. Przypomnij sobie jakąś znajomą Ci ‘duszę towarzy-
stwa’. Co takiego sprawa, że ludzie lgną do niej..?

Po trzecie: osoby cieszące się życiem myślą dużo szybciej i efektyw-
nej. Nawet jeśli zdarza się że bujają gdzieś w obłokach, uwierz że z 
takiego bujania łatwiej przeskoczyć w konstruktywne rozwiązanie, niż 
pośród myśli  pełnych piorunów w burzy. Dzieje się tak dlatego, że 
gdy masz pozytywne podejście Twój mózg produkuje więcej hormo-
nów, które wpływają na naturalna kreatywność, czujność i uwagę. To 
sprawia że jesteśmy bardziej twórczy, szybciej podejmujemy decyzje 
i rozwiązujemy sprawy. Po czwarte, dobry humor wpływa na nasze 
samopoczucie fizyczne. Mniej chorujemy gdyż dzięki zwiększonej ilo-
ści hormonów aktywuje się nasz układ odpornościowy.  Podwyższa 
się  także  we  krwi  zawartość  leukocytów  –naturalnych  komórek 
obronnych organizmu. Stresujemy się mniej, bo przecież to już nie 
problem, a nowe wyzwanie. Ludzie pogodni łagodniej reagują na sy-
tuacje nerwowe. To wpływa z kolei na bardziej efektywne ich rozwią-
zanie.  Pomyśl  teraz o jakiejś sytuacji,  kiedy miała miejsce drobna 
stłuczka drogowa. Która z dwóch osób: ta krzycząca i denerwująca 
się, czy ta łagodnie i z opanowaniem podchodząca do zaistniałej sy-
tuacji, rozwiązała konflikt?
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Teraz dobra wiadomość: optymizmu i radości życia można się na-
uczyć.  Jedyny warunek,  to  CHCIEĆ zmiany.  Powiedź więc  „dość” 
i zacznij..

1) Myśl pozytywnie od rana. Skupiaj swoja uwagę na tym co dobrego 
wydarzyło się wczoraj i wydarzy się dziś. To bardzo ważne, aby po-
zytywnie rozpocząć dzień, gdyż wpłynie to na jego jakość aż do wie-
czora. Dlatego zrelaksuj się na swój ulubiony sposób chociaż na 10 
minut  i  pomyśl  o  czymś  co  udało  Ci  się  osiągnąć,  o  swoich  bli-
skich lub o ostatnich przyjemnych wakacjach.

2) Łącz myśli związane ze swoimi sukcesami z nowymi wyzwaniami 
i zadaniami które masz przed sobą. Takie skojarzenia ułatwią Ci ich 
realizacje, gdyż dasz sobie sygnały że coś doskonale potrafisz, a to 
jest kolejne potwierdzenie.

3) Otaczaj  się ludźmi którzy wpływają na Ciebie pozytywnie.  Jeśli 
przebywasz wśród osób którzy potrafią dobrze radzić sobie w życiu 
też zaczniesz patrzeć w taki sposób.

4) Naucz się asertywności. To doskonała cecha która ułatwi Ci omija-
nia rzeczy i zdarzeń na które wcale nie masz ochoty. Uważaj na oso-
by które od Ciebie czegoś wymagają. Szanuj swój czas i swoje życie. 
Rób tylko te rzeczy które sprawiają i Tobie przyjemność.

5) Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 
10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Na-
ucz się przebywać z sobą.

6) Dbaj o swoje ciało. Pamiętaj  o zasadzie: to co jesz tym jesteś. 
Nie wrzucaj  w  siebie  jak  w  worek  bezwartościowych  składników. 
Myśl o tym w jaki sposób się odżywiasz. To też wpływa na samopo-
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czucie –nie bez powodu czujemy się ‘lekko’ lub ‘ciężko’. Poza tym 
absolutnie ważna jest aktywność fizyczna. Nie bez przyczyny mówi 
się ‘w zdrowym ciele zdrowy duch’. Znajdź czas na taką formę spor-
tu, która odpowiada Ci najbardziej.

7) Marz i planuj. Nawet jeśli te marzenia wydają się bardzo odległe, 
uwierz że warto je mieć. Jeśli nie mamy celów, nie mamy do czego 
dążyć. Jeśli do niczego nie dążymy –cofamy się. Może warto więc 
wziąć kartkę i zapisać wszystko to czego naprawdę pragniesz.. nic 
Cię to nie kosztuje, a być może zaczną się dziać rzeczy których się 
nie spodziewasz, kto wie..

8) Traktuj porażki jako nowa wiedzę. Jedyny moment kiedy możemy 
się czegoś nowego nauczyć to wtedy, gdy popełnimy błąd. Zacznij 
nazywać błędy "lekcjami". Ciesz się z nich i ucz się z nich. Zamiast 
krytykować siebie wyciągaj odpowiednie wnioski na przyszłość. Dzię-
ki temu kolejny raz zrobisz coś po prostu dobrze.

9) Uświadom sobie jak pozytywne mogą być zmiany. Ludzie mają 
tendencje do tkwienia w miejscu i w danym układzie, dlatego że go 
już znają i nawet jeśli niekoniecznie jest im dobrze, to „jakoś to już 
jest, a tak to nic nie będzie”. Dlatego boimy się zmienić pracę, miej-
sce zamieszkania, rozstać się z partnerem z którym nas już nic nie 
łączy, a nawet często obawiamy się zmiany sposobu myślenia na ja-
kiś temat! Uwierz, że zmiana jest punktem wyjścia do czegoś nowe-
go co może się wydarzyć. To bardzo proste: jeżeli jesteśmy z czegoś 
niezadowoleni to nie zmieni się to jeśli nie podejmiemy takiej decyzji. 

Zacznij od czegoś prostego, Zrewiduj swoje poglądy, zmień te nega-
tywne przekonania na temat swój, ludzi, uczuć, życia czy pracy. Za-
mień je  na pozytywy  i  zaobserwuj  jakie  będą rezultaty.  To działa, 
ale przetestuj to sam/a.
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10) Ucz się ciągle czegoś nowego, bierz świat jako wielkie laborato-
rium w którym jest masa rzeczy do odkrycia przez Ciebie. Pytaj, czy-
taj, doświadczaj. Niczego nie bierz na słowo, wszystko sprawdzaj, in-
teresuj się. Popatrz na małe dzieci: ich sposób pojmowania świata 
poprzez ciekawość i doświadczanie jest godny naśladowania. Poszu-
kuj nowych metod, gdy cos Ci nie wychodzi zrób to w inny sposób, 
nie powtarzaj nieefektywnych rozwiązań. I ciesz się z tego odkrywa-
nia.

Pamiętaj że masz to czym jesteś! Bądź więc pozytywnym i uśmiech-
niętym człowiekiem. I nie chodzi tu o to abyś cieszył/a się z wszyst-
kiego co Ci się w życiu przydarzy, nawet gdy jest to cos niekorzyst-
nego. Po prostu łatwiej  przejść przez przeszkody z uśmiechem na 
twarzy.  Dostrzegaj  pozytywne  strony w wydarzeniach na co dzień. 
Korek –to czas na przemyślenie pewnych spraw, albo na poprawie-
nie makijażu, kolejka – czas na zaległego sms’a czy może lekturę. 
I najważniejsze:  nie  wierz  mi  na  słowo, po prostu to wszyst-
ko SPRAWDŹ!

-- 
Sylwia Rogala 
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Czy jesteś asertywny? Czy jesteś asertywny? 

 

Aneta Styńska

Niemal każdy z nas doświadczał takiej sytuacji, w której z trudem wy-
rażał swoje myśli, poglądy, emocje. Ale prawdopodobnie każdy zna 
choćby jedną osobę, która z łatwością nawiązuje kontakty, swobod-
nie podejmuje rozmowę, polemikę, broni własnego stanowiska. Moż-
na by przyjąć, że jest to wynik różnic indywidualnych. 

Niewątpliwie tak. Nie oznacza to jednak, że osoby, które mają trud-
ności z wyrażaniem uczuć, próśb, poglądów czy konstruktywnym re-
agowaniem  na  odmienne  poglądy  innych  muszą  bezradnie  trwać 
w tym stanie.

Pojęcie asertywności

Zachowanie asertywne to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie 
wyrażają  swoje  myśli,  preferencje,  uczucia,  przekonania,  poglądy, 
wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekcewa-
żąc rozmówców. W sytuacjach konfliktowych, umiejętności asertyw-
ne pozwalają osiągnąć kompromis, bez poświęcania własnej godno-
ści i rezygnacji z uznanych wartości. Ludzie asertywni potrafią powie-
dzieć "nie", bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku...

Być asertywnym znaczy domagać się swoich lub czyichś praw 
lub występować w ich obronie, w granicach nie naruszających 
praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych.
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Aneta Styńska

Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować wła-
sne emocje,  nie  poddaje  się  zbyt  łatwo  manipulacjom i  naciskom 
emocjonalnym innych osób.

W rzeczywistości na postawę asertywną składają się bardzo różne 
zachowania, za pomocą których człowiek może wyrażać uczucia, ży-
czenia, opinie oraz dbać o swoje interesy bezpośrednio, stanowczo 
i uczciwie, a jednocześnie szanować inne osoby.

Bycie  asertywnym  przynosi  dużo  korzyści.  Dzięki  takiej  postawie 
kontakty z innymi ludźmi stają się łatwiejsze i bardziej satysfakcjonu-
jące.

Rozpowszechnienie się szacunku i jasnych relacji między ludźmi pro-
wadzi do zmniejszenia się ich stresu i polepszenia atmosfery. Wzra-
sta też skuteczność działania, bo osoby asertywne sprawniej komu-
nikują się w zespole. 

Jak zatem stać się asertywnym?

Czy można się stać asertywną osobą po przeczytaniu jednej a nawet 
kilku  mądrych  książek,  albo  po  odbyciu  treningu  szkoleniowego, 
a nawet kilku szkoleń? A może asertywnym trzeba się urodzić i mieć 
odpowiednie geny? 

Uczenie się stosowania metod asertywności jest procesem,który trwa 
przez całe życie i jest ściśle związany z rozwojem osobistym człowie-
ka. Oczywistym staje się więc fakt, że treningu asertywności nie da 
się tylko "zaliczyć", ani też spowodować, by ktoś stosował tę metodę 
rozwiązywania  problemów  bez  bardzo  osobistego  przekona-
nia o jej słuszności.
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Niemniej jednak bez żadnej wiedzy na ten temat nie jesteśmy w sta-
nie "nagle" stać się asertywni. Pomocne w nauce asertywności mogą 
być różne książki szeroko opisujące ten temat. 

I jeszcze kilka porad...

Jeśli chcesz zachowywać się asertywnie spróbuj już dziś:

• Używać otwarcie słów TAK i NIE.

• Nie przepraszaj jeśli nie zawiniłeś.

• Nie usprawiedliwiaj się, ani nie tłumacz nadmiernie, natomiast 
wyjaśniaj powody swojego postępowania jeżeli chcesz być do-
brze zrozumiany.

• Nie napadaj na rozmówcę, nie strasz go, nie poddawaj w wątpli-
wość jego charakteru lub myślenia.

• Używaj komunikatów typu JA, a nie komunikatów typu TY, dla 
przykładu - jeżeli ktoś się spóźnia na spotkanie z Tobą, nie napa-
daj go słowami "jesteś nieodpowiedzialny, lekceważysz mój czas 
" tylko powiedz "czuję złość/jest mi przykro kiedy się spóźniasz".

• Gdy jesteś  atakowany  -  broń  się.  Nie  pozwalaj  na  naruszanie 
Twojej  godności osobistej.  Nie zgadzaj się na to, aby ktoś Cię 
traktował w sposób raniący Twoje uczucia. Pomocą mogą być ta-
kie zdania: "Nie podoba mi się sposób, w jaki do mnie mówisz", 
"Nie życzę sobie być tak traktowana", "Nie chcę, żebyś zwracał 
się do mnie w ten sposób", itp.

• Staraj się nie kłamać - masz prawo być sobą, nie wstydź się sie-
bie, nawet jeśli popełniasz błędy.

• Mów jasno i wprost, o co Ci chodzi.

• Pytaj otwarcie, gdy czegoś nie rozumiesz.
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• Mów, że nie wiesz, gdy czegoś nie wiesz; mów, że nie chcesz 
o czymś mówić, jeśli nie chcesz o tym mówić.

• Zwróć uwagę by realizować swoje zamiary nie krzywdząc innych.

• Przyznaj innym dokładnie takie same prawa do asertywnego za-
chowania, jakie przyznajesz sobie.

• Wyrażaj otwarcie swoje oczekiwania, jeżeli ktoś narusza Twoje 
terytorium powiedz mu o tym oraz wskaż jak chcesz być na przy-
szłość traktowany np. Czuję złość kiedy zwracasz się do mnie 
w ten sposób wolę/oczekuję abyś konstruktywnie mnie oceniał.

Powodzenia! 

-- 
Aneta Styńska,
psycholog
Pracownia psychologiczna 
Wortal informacji psychologicznej 
Wirtualna książka 
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Wykorzystać szansę!Wykorzystać szansę!

Mira Ulowska

Kilka  miesięcy  temu,  napisałam o  radości,  jaką  daje,  grupie  kilku 
osób, wspólne śpiewanie.

Artykuł ten, pewna osoba skomentowała tak:

„Artykuł wpadł mi przypadkiem i bardzo mi się spodobał, bo tego 
właśnie szukam żeby też tak się spotykać z takimi ludźmi tylko jak do 

Nich trafić??? Dajcie znać , z góry dzięki to mój….”

Nie pamiętam już czy odpisałam. I jeśli tak właśnie było, to powodem 
nie było lekceważenie tej osoby, czy moje lenistwo. Po prostu, nie 
bardzo wiedziałam, jaką mogłabym jej dać receptę. Zresztą i dzisiaj 
nie wiem.

Przypomniałam sobie o tym w czasie lektury innego artykułu na te-
mat.

Autorka  pisze  w  nim  o  „spektaklu”  zwanym  życiem  i  rolach  nam 
w nim wyznaczonych.

Porównanie życia do sztuki teatralnej wydaje mi się bardzo trafne.

Rzecz w tym, że nie każda rola przypada nam do gustu, nie w każdej 
czujemy się do końca dobrze. Mowa tutaj pracy, która nie daje satys-
fakcji, o rodzinie, w której nie liczy się nasze zdanie i o tym podob-
nych sytuacjach.
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I o ile aktor w teatrze gra rolę, jaką mu przypisano, przez jakiś czas, 
o tyle nasz „spektakl” może trwać bardzo długo, nawet przez całe ży-
cie.

W takim przypadku prędzej czy później, przyjdzie frustracja, a wraz 
z nią zniechęcenie.

Aby do tego nie doszło, trzeba bez względu na wszystko wierzyć, że 
to,  co  najlepsze,  jeszcze przed nami. Trzeba wierzyć  i  mieć  oczy 
szeroko otwarte, aby nie przegapić szansy na zmianę nie bardzo lu-
bianej roli.

I tutaj dochodzę do sedna sprawy, o której była mowa na wstępie.

Uświadomiłam sobie,  jaką  drogą  doszłam do  tego  wspomnianego 
wyżej, śpiewania.

Otóż zaproponowano mi udział w zebraniu Klubu, gdzie spotykali się 
ludzie, którzy chcieli nauczyć się czerpania radości z małych sukce-
sów w codziennym życiu.

Odkryłam wtedy, że nawet najdrobniejsze wydarzenie, takie jak do-
bra ocena przyniesiona przez moje dziecko, ciasto upieczone przeze 
mnie bez wyraźnej okazji, przypadkowy uśmiech nieznajomej osoby 
skierowany do mnie, kwiaty w wazonie i wiele innych zupełnie bła-
hych z pozoru spraw, może spowodować, że świat jest piękniejszy, 
że ludzie zaczynają mnie postrzegać jako niezmiernie interesującą, 
sympatyczną osobę, moje towarzystwo sprawia wielu osobom przy-
jemność.

Poznałam tam wiele osób w różnym wieku, o różnych zainteresowa-
niach. I tam też poznałam osoby, które uznały, że wspólne śpiewanie 
może być bardzo przyjemnym sposobem spędzania wolnego czasu. 

No i tak się to się zaczęło. Ale wszystko ma swój kres. Już nie spoty-
kamy się w tej grupie, aby wspólnie śpiewać.
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Ale za to śpiewam w chórze! 

Wprowadziła mnie do tego chóru osoba poznana w Klubie.

O co w tym wszystkim chodzi?

To proste, chodzi o to, że wykorzystałam jakąś, daną mi przez życie 
szansę. Mogę robić to, co kocham, co daje mi satysfakcję i odskocz-
nię od szarości dnia. Przez wszystkie lata mojego życia, które minę-
ły,z pewnością straciłam tych szans wiele. Nie byłam świadoma, że 
szczęściu  należy pomóc.  Teraz to  wiem i  chcę powiedzieć,  że to 
szczęście jest tuż obok. Ono patrzy i czeka. Musisz mu pomóc. Mu-
sisz uwierzyć, że czeka też na Ciebie. Daj sobie szansę, nie przegap 
okazji, która może się drugi raz nie powtórzyć.

Nie  ma gotowej  recepty na  szczęście.  Niemniej  każdy,  absolutnie 
każdy  ma  szansę  je  odnaleźć.  Nie  należy  się  zamykać  na  to, 
co może  z  pozoru  wydawać  się  takie  zwyczajne,  nieistotne,  mało 
ważne. Nikt nie wie gdzie spotka to, na co czeka.

Ja swoją szansę, może już tę ostatnią, znalazłam w Klubie. Tutaj za-
częła się moja rola, którą lubię, która sprawia mi satysfakcję.

Wreszcie znalazłam się w osadzie spektaklu, który mi zupełnie odpo-
wiada.

Życzę  Wam, abyście  wkrótce  mogli  powiedzieć  o  swoim  życiu  to 
samo.

--  
Pasjonująca  przygoda  odkrywania  nowych  potraw  i  smaków
http://potrawy-weganskie.zlotemysli.pl/mirula.php 
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KOSMICZNY DISEINER... puszczamKOSMICZNY DISEINER... puszczam  
barierkę barierkę 

Magdalena Mirowicz

To wiem już z własnego doświadczenia... 

Każdy kryzys niesie początek zmian w życiu. 

Obojętnie czy będą to małe czy ogromne zmiany, kryzys  mniejszy 
lub większy się pojawia. 

Być może potrzebny jest by obrzydzić mi dotychczasowy stan rzeczy 
tak skutecznie bym walnęła aktualny porządek spraw i rewolucyjnie 
otworzyła  się na nowe, niekonwencjonalne działania,  no może nie 
tyle  niekonwencjonalne  co  przynajmniej  pozbawione  zatwardziałej 
rutyny. 

Myślę, że jako przedstawicielka rodzaju ludzkiego, a do tego gatunku 
się raczej zaliczam, (choć czasem mam wątpliwości, nie tyle na te-
mat tego czy ten gatunek przypadł mi w udziale, ale ile we mnie ciała 
a ile ducha) cierpię jak większość jego przedstawicieli  na syndrom 
wygody. Wygoda to dziwnie pojmowana, bo czasem jest ona nie tyle 
wygodna co po prostu ZNANA. 

Cóż przyzwyczajenie to nasza druga natura, ale żeby tkwić w czymś 
co gniecie tu i ówdzie?.. Tak niestety czasem czynie, jak Alicja w kra-
inie Czarów po wypiciu płynu na wzrost, wystawię nogę przez okno, 
rękę przez drzwi, a głowę przez komin... ale będę tkwić w ZNANYM
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I jaki tu sposób znaleźć na takiego zatwardzialca? Jak zmotywować 
go by ruszył się z miejsca i rozwinął się otwierając się na inną per-
spektywę? ...No cóż wprawdzie siedzenie z nogą w oknie i głową w 
kominie z pewnością daje inną perspektywę, ale nie o taką mi prze-
cież chodzi). 

Zakładając  więc,  że  w  gruncie  rzeczy  nasze,  życie  nie  jest  tylko 
ubocznym produktem natury,  a w to wierzę,  to jakiś tam Disainer 
(Bóg, Anioł Stróż, mądrość kosmiczna, podświadomość czy wyższe 
JA) czuwa nad naszym rozwojem. Musi więc nas skłaniać do niego 
gdy opieramy się mu jak ostatnie buraki. Zwłaszcza, że tak na praw-
dę ma nam do zaoferowania coś znacznie lepszego, w zamian za to 
nasze ZNANE. Delikatnie więc najpierw szepcze potem szturcha i 
podszczypuje, w końcu podstawi nogę, aż w końcu łupnie w ucho tak 
solidnie byśmy wreszcie oprzytomnieli i zobaczyli że dookoła są nie-
zliczone głębiny świata, możliwości i szanse, które dla nas już daw-
no przygotował.

Tym właśnie jest dla mnie kryzys. Fakt ten bynajmniej nie zmniejsza 
jego realności, odczuwam go bowiem tak namacalnie, że bardziej już 
się nie da mimo to wiem że to przedsmak nowego. 

Zmusi mnie on w końcu do oderwania rąk od barierki, odpięcia pa-
sów bezpieczeństwa i zdjęcia ortopedycznego gorsetu. 

I chwała mu za to!!
Jestem bo jesteś!!

Obyś nigdy nie ustał w swym twórczym wysiłku

mój KOSMICZNY DISEINERZE !!

-- 
Magdalena Mirowicz
www.omani.bloog.pl 
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Twoja szczęśliwa myśl...Twoja szczęśliwa myśl...

Andrzej Graca

Oglądałeś może "Piotrusia Pana" w reżyserii Stevena Spielber-
ga? Bohaterem filmu jest Piotruś Pan, który zapomniał o tym, 
kim wcześniej był naprawdę. A był kiedyś dzieckiem z bujną wy-
obraźnią. Piotruś Pan po prostu dorósł. W filmie Spielberga jest 
facetem w średnim wieku, ma żonę, dwójkę dzieci. Prowadzi ży-
cie w ciągłym pędzie. Nie ma na nic czasu. Rodzinę widuje od 
święta. Kapitan Hak z Nibylandii, krainy wyobraźni, gdzie kiedyś 
Piotruś Pan,  jako dziecko bywał,  porywa mu dzieci.  Nie będę 
streszczał całej akcji filmu. Pewnie znacie go, bo wiele razy był 
wyświetlany w telewizji. 

Podoba mi się jeden moment w tym filmie, gdzie Piotruś Pan przypo-
mina sobie, jak się lata. Bo drzewiej latał, jak mały bączek, tylko sta-
jąc się  dorosłym,  zapomniał  o tej,  jakże pożytecznej  umiejętności. 
Otóż jeden z bohaterów filmu podpowiada mu, żeby "chwycił się ja-
kiejś szczęśliwej myśli", bo tylko wtedy dawne umiejętności powró-
cą.  Piotruś  Pan myślał  i  myślał  intensywnie,  aż w końcu wymyślił! 
Jego "szczęśliwą myślą" było przecież posiadanie rodziny, własnych 
dzieci. Kiedy to sobie uświadomił, zaraz zaczął latać, jak F-16... 

Może trochę to nie było tak w tym filmie, bo pamięć już u mnie nie ta, 
ale chodzi mi o samo sedno. Trzeba mieć w życiu jakąś szczęśliwą 
myśl, bo bez tego jest cholernie ciężko. Nie myśl, że próbuję uderzać 
tutaj w jakieś mentorskie tony. Oczywiście "rodzina" może być jedną 
z wielu takich "szczęśliwych myśli". Wszystko zależy od tego, kto, ja-
kim jest człowiekiem... 
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Powiedzmy ktoś ciężko pracuje. Często zdarza się, że robimy coś, 
czego nie  cierpimy,  ale,  wiadomo, trzeba zarabiać pieniądze.  Bez 
tego ani rusz. W pracy stosunki między ludźmi są wrogie. Człowiek, 
człowiekowi wilkiem. Na każdym kroku trzeba uważać, żeby ktoś 
nie podstawił nam nogi. Wieczna konkurencja. Ale po pracy czeka 
nas weekend w górach i samotna wspinaczka po skałkach. Czyż to 
nie jest dobra "szczęśliwa myśl", która pozwala nam cieszyć się ży-
ciem? 

Albo inna sytuacja. Jesteśmy na studiach. Sesja. Zakuwamy do eg-
zaminów. Piszemy prace, by zaliczyć przedmioty. Biegamy po biblio-
tekach szukając książek, z których będziemy się uczyć. Kserujemy 
wszystko, co nam wpadnie do rąk, a co wydaje się pomocne w zda-
niu sesji. Terminy nas gonią. Wydaje się nam, że nie jesteśmy w sta-
nie przyswoić sobie tak wielkiej  ilości  materiału.  Trafia  nas ciężki 
szlag! Jedna rzecz utrzymuje nas tylko przy życiu i zdrowych zmy-
słach. Widzimy przed sobą piękną perspektywę:  wielką, ale to na-
prawdę  wielką  imprezę  po  sesji,  gdzie  człowiek  sobie  odreaguje 
wszelkie stresy, skacząc aż pod sam sufit w rytm muzyki puszcza-
nej przez klubowego didżeja... 

"Szczęśliwa myśl"  powinna być na tyle  silna, żeby pozwalała nam 
przezwyciężyć  wszelkie  przeciwności  losu  i  zachować  spokój.  Im 
człowiek bogatszy w "szczęśliwe myśli", tym jego życie pełniej-
sze, tym lepiej znosi stres. Naturalnie z wiekiem są one coraz po-
ważniejsze i niezmienne. Jeśli jesteś w nie ubogi, to pracuj nad tym, 
by  mieć  ich  jak  najwięcej.  Życzę  Ci  wielu  "szczęśliwych 
myśli" w Twoim życiu! 

-- 
Andrzej Graca
www.DamyRade.pl
Prawdopodobnie Najbardziej Optymistyczne Strony W Polsce! 
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Świat według Liścia 

Świat według Liścia Świat według Liścia 

Tomek Urban

"Macie uszy a nie słyszycie, macie oczy a nie widzicie"
Jezus

Weź do ręki źdźbło trawy lub liść z jakiegoś drzewa, wycisz wszyst-
kie dźwięki. Usiądź najlepiej gdzieś, gdzie nie ma nikogo. Patrz się 
na niego... a następnie poświęć co najmniej minutę na każdy z poniż-
szych punktów:

- określ jaki ma kolor
- jaki ma kształt, jakie krawędzie
- jaki jest w dotyku, ciepły, zimny, chropowaty
- jakie dźwięki wydaje jak go zginasz
- przyglądnij się żyłkom, jeżeli takie są
- czy ma jakiś zapach? - spróbuj go rozetrzeć

Przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie... czy potrafiłbyś znaleźć identycz-
ny?

Poszukaj - daję czekoladę temu kto pierwszy znajdzie dwa naturalne 
identyczne źdźbła trawy, lub dwa identyczne liście.

A teraz się zastanów...

Czy idąc drogą, gdy widzisz drzewo... gdy widzisz trawnik...

  www.Artelis.pl strona 46 z 68  

http://artelis.pl/
http://www.artelis.pl/info-autor23-p0-Tomek-Urban.html
http://www.Artelis.pl/


SZCZĘŚCIE! – artykuły z serwisu Artelis.pl

Tomek Urban

Czy są to rzeczy które już kiedyś widziałeś?

Czy oby na pewno istnieją dwa identyczne drzewa?

Czy patrząc na drzewo wiesz o tym,  że za chwilę ono będzie już 
inne?

Wiesz, że zmienia się ono z każdą chwilą?

Mówi się, że dzieci się bawią, że dzieci są wesołe... dlaczego?

Ano zwyczajnie, prosto. Dziecko widzi pierwszy raz liścia. Podczas 
gdy dorosły człowiek już go nie widzi...  pełno tego w parku, pełno 
tego wszędzie, lepiej i prościej objąć to rozumem i się tym nie zajmo-
wać.

Tylko dlaczego naiwne i ciekawskie dzieci wydają nam się radosne? 

-- 
Tomek Urban, właściciel serwisu ebiznes.org.pl 
oraz twórca Gazetki Kreatywnej
Zapraszam na bloga: Tomek na życiowej ścieżce 
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Higiena Myślenia Higiena Myślenia 

Krzysztof Kina

Higiena umysłu to jest coś co sprawi, że w krótkim czasie osiągniesz 
spokój i zadowolenie z życia. Jest to podstawowa sprawa przy po-
znawaniu  siebie  i  swego  życia.  Bez  "higieny  myślenia"  cały  Twój 
świat będzie bałaganem...

Od tego może się zacząć zmieniać Twoje życie. I będzie to zmiana 
na lepsze.

To, co i jak myślisz odzwierciedla się w Twoim świecie.

Czy tego chcesz, czy nie. I im prędzej zdasz sobie z tego sprawę tym 
lepiej dla ciebie i twego otoczenia.

„Higiena myślenia” to podstawa, jeżeli chcemy mówić o szczęśliwym 
życiu.

Twój umysł musi być jak karne wojsko gotowe w każdej chwili do ak-
cji, a nie jak zbieranina pijanych, tchórzliwych obszarpańców, z któ-
rych każdy chce rządzić i właściwie sam nie wie, czego chce. Jeżeli 
przejawi tę karność umocni swój najcenniejszy dar: moc tworzenia.

Myśl ma moc twórczą. Nie wierzysz? Rozejrzyj się dokoła. Wszystko, 
co widzisz powstało najpierw jako myśl w czyimś umyśle. Wszystko 
wyszło od tego. Od pierwszej myśli do efektu przejawionego w świe-
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cie zmysłów oczywiście droga nie jest taka łatwa, ale zapewniam cię, 
że wszystko przeszło tę drogę. Innej nie ma.

Myśl o pozytywnych rzeczach!

Jeżeli już posiądziesz moc twórczą to MUSISZ dbać o to, aby to, co 
twój umysł tworzy było dobre. Najlepiej przesiąknięte troską o dobro 
ogółu a nawet, (choć co niektórym może się odbić) - Miłością. W in-
nym przypadku, jeżeli będziesz tworzył niezgodę i nieharmonijne za-
chowania, ulegniesz samozniszczeniu. Świat jest konstrukcją Miłości 
i wszelkie elementy siejące niezgodę wcześniej czy później zostaną 
utylizowane. Z drugiej  strony,  jeżeli  będziesz siał Miłość, Radość i 
Pokój, Świat będzie Cię rozpieszczał i życie Twe będzie nieprzerwa-
nym pasmem sukcesów i radości.

To, co siejesz to zbierasz. Więc uważaj, co wypuszczasz w Świat, 
bo to wróci do Ciebie i albo Ci zaszkodzi albo pomoże. To jest nie 
omylne prawo i pamiętaj o tym następnym razem jak przyłapiesz się 
na tym, że złorzeczysz komuś myślą lub słowem. To brak znajomości 
tej zasady sprawia, że ludzie cierpią wielkie nieszczęścia, a później 
wołają:  „Oooo jaki  ja  biedny,  biedna,  dlaczego  mnie  to  spotyka?” 
Bo sam sobie to zaprogramowałeś (aś) Nikt Cię nie krzywdzi jedynie 
Ty sam. Ta myśl może się wydawać absurdalna dla niektórych... Jak 
to??? To ja sam sprawiłem, że jestem chory lub,  że spalił  mi  się 
dom? A tak. Właśnie tak jest. Ty sam. Dlatego że nie przestrzegasz 
higieny myślenia i dlatego że tak nadświadomie chciałeś, (ale o tym 
w innym artykule).  Wysyłałeś w świat mnóstwo negatywnej  energii 
pod czyimś lub pod własny adresem. Przypomnij sobie ile raz zda-
rzyło Ci się powiedzieć „niech to wszystko szlak trafi!” Więc trafia. O 
co Ci chodzi? Ale to jest naprawdę dobra myśl. Bo jeżeli za wszystko 
Ty jesteś odpowiedzialny(alna) to możesz też i wszystko naprawić. 
Wystarczy zmienić tok swego myślenia i nastawienie do świata.
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To,  na czym się  koncentrujesz wzrasta. Kierując  na  coś  swoją 
uwagę musisz  mieć  świadomość,  że „wpuszczasz”  ją  do swojego 
świata i ją wzmacniasz.

Jeżeli  Twoje  myśli  koncentrują  się  na  niesprzyjających  okoliczno-
ściach, czynnikach to wprowadzają je do Twojego świata i po jakimś 
czasie zamanifestują się one w „realu”. Oczywiście, im Twoje myśli 
na ten temat są dłużej utrzymywane tym szybciej się to stanie.

Jeżeli masz w głowie chaos (jak większość) To w Twoim doświad-
czeniu w „realu” wykreuje się chaos. Czyli nasza tzw. „Szara rzeczy-
wistość”. 

Niezwykle ważną i istotną sprawą dla naszego życia jest utrzymywa-
nie myśli na pozytywnych, budujących rzeczach (i to przez dłuższy 
czas) a aby to zrobić trzeba praktykować uspokajanie umysłu - me-
dytację, modlitwę, malowanie, śpiew, itp. Nie tylko nie myśleć o nie-
sprzyjających rzeczach, ale właśnie świadomie kierować swą uwagę 
na dobre czynniki i wiedząc, że przez to wprowadzasz je w swoje ży-
cie. To jest podstawa i nie osiągnie się tego przerzucając kanały w 
telewizorze lub zagłuszając swe myśli muzyką czy czymkolwiek in-
nym, co rozprasza nasz umysł i zagłusza wołanie Duszy.

O  czym  myśleć?  Myśl  o  swoim  ideale  piękna,  dobra,  o  miłości, 
o Bogu, o wszystkich pięknych rzeczach i nie przeskakuj z jednej na 
drugą w tempie 3 myśli na sekundę tylko spokojnie ustal sobie temat 
i myśl o tym. Idź na jakoś nie na ilość, idź w głąb! W ciszy i spokoju 
zobacz, co sam kryjesz, będziesz zdumiony, jakie skarby są w Tobie 
i jak wiele masz do zaoferowania światu. Odnajdź swoją pasję. Od-
najdź siebie. Jeżeli coś robisz z radością i zapałem, jeżeli Cię to na-
kręca to znaczy, że odnalazłeś to, co masz robić w życiu. Jeżeli jest 
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to  oglądanie telewizji,  (w co  jakoś ciężko mi  uwierzyć)  to  też  do-
brze. Przyjdzie czas zobaczysz coś innego.

Wykonaj proste ćwiczenie, aby przekonać się, jaki  masz porządek 
w głowie. Policz od 100 do 1 w myślach. Powoli wizualizuj każdą licz-
bę  jak  Ci  się  pojawia  przed  Twoim  duchowym  wzrokiem.  Łatwo 
Ci poszło? Czy zauważyłeś, że tak po pierwszych paru liczbach za-
częły się jakieś drobne problemy? Jakieś myśli zaczęły Ci wchodzić 
„obok”? Jakieś inne obrazy? Inne myśli? „Po co ja to robię?” „Co za 
głupoty” - to Twój umysł broni swego bałaganu. Taka galopka myślo-
wa jest dla niego „dobra”. Nie nudzi się, a Ty masz za to jeden wielki 
harmider i bałagan w głowie, czyli w życiu.

Skupienie i wyciszenie naszego rozbrykanego umysłu to podstawo-
wa  sprawa dla  normalnego życia.  Jeżeli  nasze myśli  biegają  bez 
żadnej kontroli, nie panujemy nad emocjami, które one przywołują. 
Taka sytuacją prowadzi do katastrofy. Samozniszczenia. Psycholog 
lub psychiatra klepie nas po ramieniu. Nerwica się kłania. W naszych 
czasach  ta  higiena  myśli  jest  szczególnie  ważna  ze  względu  na 
ogrom informacji i bodźców, które docierają do nas z naszego oto-
czenia.

Telewizja, radio, rozmowy, gwar, hałas, muzyka, reklamy, plakaty, lu-
dzie. Wszędzie jest bodziec, ku któremu idą nasze zmysły, a za nimi 
myśl  -  nasza  uwaga.  Wszystko,  na  czym  skupiasz  swoją  uwagę 
wchodzi do Twojego świata. I tam pozostaje do póki nie będzie usu-
nięte.  Dodatkowo ściąga do siebie sobie podobne i  tworzy wielkie 
składy podobnych sobie rzeczy. Góry śmierdzących, niepotrzebnych 
lub  wręcz  szkodliwych  odpadów.  Wszystko  to  powraca  do  Ciebie 
w chwili spokoju i ciszy. A większość ludzi w tym momencie włącza 
radio lub telewizor, aby zagłuszyć te myśli, a nawet coraz częściej 
zgodnie z modą z zachodu zażywa środki psychotropowe, łagodne, 
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otępiające uspokajacze. Wbijając głowę w piach... Sytuacja robi się 
niewesoła. A jeszcze jak sobie kielicha naleje... Skąd się bierze alko-
holizm? Ludzie uciekają przed samym sobą. Przed tym, co stworzy-
li, przed myślami, które ich osaczają.

Przerwij jak najszybciej ten błędny krąg i zacznij zwracać uwagę na 
to, co i jak myślisz. Na czym się koncentrujesz. Dbaj o higienę myśli 
i umysłu! Myśl pozytywnie! Odnajdź coś, co Cię kręci, coś dobrego! 
Cokolwiek  robisz  konkretnie  zbliża  Cię  do  Dobrego.  Nawet,  jeśli 
chwilowo idziesz w drugą stronę. Wierze, że czytają to Ci, co mają 
już dobro w sercach i chcą je rozpalić. W innym przypadku nastąpi 
samozniszczenie. Im bardziej się będziesz skupiał tym szybciej ono 
nastąpi. Jeżeli tak jest widać taka lekcja jest Ci potrzebna.

Nasza myśl  ma moc twórczą. I  to,  dlatego tak  ważne  jest,  aby 
utrzymać swój umysł w ryzach. W karności. Dodatkowo każda myśl 
przyciąga sobie podobne, co sprawia, że myśląc o złych rzeczach 
wpadamy jeszcze bardziej  w te niebezpieczne klimaty.  Twoja cha-
otyczna myśl biegnie przez świat i przyciąga do siebie inne chaotycz-
ne myśli, wraca do ciebie z tym wzmocnionym „słodkim” majdanem.

Dbaj o higienę myślenia! Higienę umysłu! To jest podstawowa spra-
wa, jeżeli chcesz mówić o szczęśliwym życiu. Jeżeli masz w głowie 
chaos to jak w nim usłyszysz delikatny i cichy głos Twojej prawdziwej 
natury? Tylko, gdy zapanujesz nad galopującymi myślami osiągniesz 
szczęście  i  zadowolenie  w życiu.  Oczywiście  nie  wystarczy  samo 
opanowanie tego bałaganu, ale dodatkowo jeszcze skierowanie swej 
uwagi na to, co Najważniejsze i Najpiękniejsze, ale o tym w następ-
nym artykule.

A na koniec pocieszenie. To wszystko przyjdzie bez trudu. Nie myśl 
sobie,  że masz mnóstwo roboty i  nie walcz!  To, z czym walczysz 
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wzmacniasz. Spokojnie zacznij od samoobserwacji. Rozszerzaj swo-
ją świadomość na to co się dzieje tu i teraz. Obserwuj, nie oceniaj, 
nie krytykuj... Wszystko przyjdzie samo. Jeżeli tylko wyrazisz zgodę i 
poczujesz potrzebę zmian to zmiany same zaczną się dziać. Wystar-
czy je zaprosić do swego życia. Ale najpierw musisz sobie to wszyst-
ko  uświadomić.  Po to  ten  artykuł.  W następnych  więcej  szczegó-
łów. Powodzenia! :)

-- 
Drogowskaz - Light'owa strona startowa.
Oridea.net - Inspiracje
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Sabotaż własny Sabotaż własny 

Nikodem Marszałek

„W każdym negatywnym aspekcie życia 
szukaj pozytywnych akcentów” 

Nikodem Marszałek

Wstając rano pełen zapału i energii, z przelewającym entuzjazmem 
zabierasz się do pracy. Praca tworzy się sama, skończyłeś ją dużo 
przed terminem, wspólnicy są zaskoczeni jakością tego projektu. Sia-
dasz w ciszy i po kilku chwilach patrzysz na nowe nuty i tekst piosen-
ki, które stają się przebojem. Przed chwilą właśnie wyszedłeś z poko-
ju egzaminacyjnego profesora, którego wszyscy uważali  za najbar-
dziej dociekliwego i trudnego do pokonania – to nie miało znaczenia, 
dostałeś najwyższą ocenę, sam profesor powiedział,  że jesteś naj-
bardziej  inteligentnym  studentem,  którego  uczył.  Córka,  która  ma 
swoje dzieci, dzwoni do Ciebie i mówi: „Wiesz mamo byłaś najlep-
szym wzorem dla mnie i najlepszą przyjaciółką na świecie, dziękuję 
Ci”. Twój nowo stworzony produkt został uznany za najlepszą i inno-
wacyjną rzecz na światowym rynku. Musisz otworzyć dodatkową fa-
brykę, aby sprostać dokonywanym zamówieniom, zatrudniasz kilku-
set nowych pracowników, którzy są filarem i wzorem pracowitości, i 
oddania wspólnemu dobru jakim jest Twoja firma. Wchodzisz do po-
koju  na rozmowę kwalifikacyjną  i odpowiedzi  same układają się  w 
melodię,  którą  zjednujesz  sobie  przyszłego  pracodawcę.  Zostałeś 
przyjęty  do  pracy.  Przepełnia  Cię  radość i szczęście, marze-
nie się spełniło. 
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Są takie chwile jakby stworzone tylko dla nas. Niebiosa i wszystkie 
gwiazdy utorowały nam drogę, aby osiągnąć i zdobyć. Czasem pomi-
mo braku logiki w działaniu, pomimo wielu błędów i pomimo porusza-
nia się po omacku – wygrywamy. Jednak występują dni, w których 
cały nasz wysiłek fizyczny i emocjonalny nie buduje relacji, nie zdo-
bywa, nie zyskuje, nie tworzy. Na nic przydaje się logika i dziesiątki 
godzin pracy. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego cała moja praca nie 
jest doceniana, dlaczego nie dostałem tej  pracy,  dlaczego ten pro-
dukt nie został zauważony?

Zadałeś wcześniej szereg pytań. Jakie odpowiedzi podsuwa Ci Twój 
mózg?

 - nie mam - bo jestem głupi;
- nie zdobyłem - bo nigdy nie zdobywam;
- nie zostałem zatrudniony - bo prawdopodobnie za mało wiem, bo 
się przejęzyczyłem, bo nie mam kursu, jestem za młody, byli lepsi, 
zawsze w ważnych chwilach się denerwuję itd.

Jakie pytania takie odpowiedzi. Im człowiek prowadzi bardziej pozy-
tywną rozmowę z samym sobą tym szybciej  występują pozytywne 
wyniki. Negatywna rozmowa z samym sobą zapuszcza korzenie, złe 
wypadki i wyniki stają się głównym skutkiem naszych działań. To tak 
jakby gąbkę zamoczyć w ropie i oczekiwać, że wypłynie soczyście 
orzeźwiająca woda – niemożliwe prawda? Jednak ludzie nieefektyw-
ni pozwalają powodom kierować swoim przeznaczeniem. 

Zawsze masz wybór, możesz szukać pozytywnych jak i negatywnych 
rzeczy. 

Nie dostałem pracy, BO (i właśnie tutaj buduje się pierwsza różnica 
między tymi co mają, a tymi co chcieliby mieć).
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– źle się przygotowałem, spóźniłem się, było wiele innych osób, 
miałem za małe doświadczenie, byłem za niski, byłem niewłaści-
we ubrany.

Ważne aby w takich sytuacjach, które tworzą wewnętrzną rozmowę, 
posegregować myśli na: 

– miałem na to wpływ?
– było poza moją kontrolą?

Pod     Twoją     kontrolą  
Są rzeczy, które możesz kontrolować zawsze: Twój ubiór, Twoje od-
powiedzi na zadane pytania, Twoje nastawienie tego dnia, Twoją in-
tonację; Twoją wiarę we własne siły, w Twój wysiłek włożony w cza-
sie projektowania itd. 

Pod     Twoją     kontrolą     czasowo  
Są rzeczy, które możesz kontrolować czasowo: Twoje wykształcenie, 
Twoje kursy,  Twoje zainteresowania,  Twoje  przygotowanie  do roz-
mowy;

Poza     Twoją     kontrolą  
Są  rzeczy,  których  nie  możesz kontrolować:  nastrój  Twojego  roz-
mówcy,  jego  motywy,  oczekiwania  i  cele  (chociaż  istnieją  pewne 
techniki które umożliwiają „łamanie” lub „budowanie” odpowiedniego 
stanu w rozmówcy lub słuchaczu).

Nawet używając wszystkich znanych technik i metod czasem będzie 
tak, że nie sprzedasz, nie dostaniesz, nie zostaniesz przyjęty. Ważna 
jest w tym momencie Twoja rozmowa z samym sobą, Twoje emocje 
i uczucia.  Jesteśmy  codziennie  poddawani  próbom,  wyzwaniom 
i trudnościom, obok tych słów stoją jeszcze większe od nich takie jak: 
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rozczarowanie, problemy, stress. To jak się dzisiaj czujesz, może na-
wet to jak się będziesz czuł jutro, za miesiąc i rok, jest zależne od 
Twojej odpowiedzi na te bodźce. Musisz dzisiaj pogodzić się z pew-
ną myślą, że czasem będzie tak, że zostaniesz nagrodzony dużym 
czekiem, oklaskami i uznaniem, ale będą też chwile, kiedy nikt Cię 
nie zauważy. Przyjmij to jako część życia. 

Posłuchaj  teraz  bardzo  uważnie.  Prawo  zamiany mówi,  że  Twój 
mózg może utrzymać tylko jedną myśl  na raz. Czasem mówię, że 
może to też być jeden stan. Myśl może być pozytywna albo negatyw-
na, a stan - biedy albo bogactwa. Jest to dla Ciebie logiczne? Jeśli 
nie, zapraszam Cię do przeczytania „Odrodzenia Feniksa”.

Kiedy jesteś  pozytywnie  nastawiony,  emanujesz  pozytywnymi 
emocjami,  jesteś  wzruszony  lub  radosny,  masz  tendencję  do 
szukania we wszystkich aspektach swojego życia właśnie takich 
cech i właściwości, to znajdujesz w każdej osobie, w każdej sy-
tuacji pozytywne strony. 

Zwykli ludzie, którzy osiągają niezwykłe rezultaty, biorą pełną kontro-
lę i odpowiedzialność za wewnętrzny dialog. Każdy z nas prowadzi 
rozmowę z samym sobą, analizuje i  rozmyśla o przeszłości, teraź-
niejszości,  może  o  przyszłości.  Najważniejsza  rada  dla  Ciebie  to 
taka, abyś kontrolował swoje emocje i abyś wiedział, że są one prze-
puszczane przez filtry Twojego aktualnego samopoczucia. 

Zapamiętaj!
Gdy Ci się coś nie uda - usiądź, weź głęboki oddech i powiedz sobie 
po cichu: „Co ta sytuacja niesie w sobie pozytywnego?”. 

Możesz również przed każdym zadaniem powiedzieć: „Cokolwiek się 
stanie, nie pozwolę, aby to mi umniejszyło”. 
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Następnie, aby zabić negatywne emocje i myśli powtarzaj kilkakrot-
nie na głos:

„Ja czuję się zdrowy, ja czuję się szczęśliwy”, gdy to dotyczy Twojej 
pracy wypowiedz: „Ja lubię siebie, uwielbiam swoją pracę”, „Dzisiaj 
jest wspaniały dzień, jak dobrze jest żyć”. 

Powtarzaj te krótkie sentencje, gdy pojawiają się negatywne myśli. 
Wiesz, że zgodnie z prawem zamiany nie mogą istnieć dwie myśli 
jednocześnie,  jeśli  jesteś  skupiony  na  wypowiadaniu  pozytywnych 
sentencji, nie możesz jednocześnie być skupiony na rzeczach nega-
tywnych  i  umniejszających.  Tak  długo  powtarzaj,  aż niepożądany 
stan, wywołany porażką lub stresem, zniknie. 

Zgodnie z prawem ekspresji – które stworzył Arystoteles – cokolwiek 
Cię zachwyca - zostanie wyrażone. Co to oznacza? Wszystko czym 
zachwyci  się Twoja psychika i zostanie zaakceptowane, wyrazi się 
jako Twoja osobowość i część Twojej rzeczywistości. Wszystko czym 
został zachwycony Twój mózg i przyjęte jako fakt, zostanie wyrażone 
w Twojej rzeczywistości. 

Więc jeśli jeszcze raz, będziesz sobie umniejszał to powtórnie zosta-
nie wyrażone w Twoim życiu. Zadajesz sobie pytanie: dlaczego spo-
tykają mnie przykre rzeczy w życiu, kiedy skończy się zła passa? Od-
powiedź dostałeś w tym artykule.

Gdy spotka Cię coś niemiłego, powiedz: „Wierzę w doskonały wynik 
każdego zdarzenia w moim życiu”. 

Do zobaczenia na szczycie
Nikodem Marszałek

-- 
Odrodzenie Feniksa 
Motywacja bez granic 
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Piekło i niebo Piekło i niebo 

Mira Ulowska

Kiedyś, przy jakiejś okazji usłyszałam przypowieść o piekle i niebie. 
Piekło     i     niebo!  

Pewnie ją znacie, ale pozwólcie, że przypomnę. Otóż pewien czło-
wiek zapragnął dowiedzieć się,  jaka jest różnica między niebem a 
piekłem. I dowiedział się i zdziwił, że jest ona tak niewielka, a tyle 
znaczy. 

Chodziło o to, że tak w piekle jak i w niebie ludzie mieli przywiązane 
do rąk łyżki z bardzo długimi trzonkami i przez to nie mogli się sami 
najeść. Różnica polegała na tym, że w piekle każdy myślał o sobie 
i przez to był głodny, zły i niezdolny do jakichkolwiek dobrych uczuć 
względem swoich współuczestników niedoli. Te złe uczucia emano-
wały  na  całą  okolicę  czyniąc  ją  złowrogą,  jałową  i  nienadającą 
się do zamieszkania.

W niebie natomiast ludzie karmili się nawzajem i w ten sposób będąc 
sytymi, odczuwali pozytywne emocje, byli radośni i pozytywnie nasta-
wieni do wszystkich i wszystkiego. Tyle przypowieść. A jak jest w re-
alnym świecie?Ano jest różnie. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że 
przebywając w otoczeniu ludzi pogodnych, radosnych, odczuwamy 
ten ich nastrój. Sami zaczynamy widzieć jasne strony życia. Jeśli na-
wet mamy kłopoty, to widzimy gdzieś niedaleko maleńkie światełko 
zwiastujące ich rozwiązanie. No, bo jeśli im tak dobrze to, czemu nie 
może być dobrze także i mnie? Na pewno się uda.
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I rzeczywiście myśląc w ten sposób często znajdujemy rozwiązanie 
swoich kłopotów, znajdujemy wyjście z nienajlepszej sytuacji.

Oczywiście wykluczam tutaj skrajne przypadki typu: Jak im tak do-
brze idzie to zrobię coś, aby było im tak samo źle jak jest mnie. 

Kiedy  jednak  znajdujemy  się  wśród  ponuraków,  takich,  którzy 
wszystko widzą w czarnych barwach, sami zaczynamy podobnie my-
śleć, stajemy się rozdrażnieni i coraz bardziej źli. Przez to nie potrafi-
my dostrzec, że sytuacja nie jest aż tak beznadziejna i coraz bardziej 
pogrążamy się w złych, negatywnych emocjach, zrażając do siebie 
bliskich i dalszych znajomych. Krzywdzimy swoich najbliższych. Wi-
kłamy  się  coraz  bardziej,  aż  w  końcu  naprawdę  trudno rozwią-
zać dręczący nas problem.

Proszę zwrócić uwagę, że chodzi tutaj o zwykłą, a tak ważną w życiu 
każdego  z  nas  życzliwość.  Nie  mówię  już  o  miłości,  aby  nie  za-
brzmiało to zbyt patetycznie. O życzliwość. Jak ty mnie, tak ja tobie, 
ale niech to będzie tak,  że tylko i  wyłącznie ty mi  dobrze, i  ja to-
bie też odwzajemniam się tym samym.

I  wcale  nie  jest  to  naukowy wywód,  ale  doświadczenie.  I  właśnie 
z tego doświadczenia wiem też,  że nie należy czekać aż ktoś dla 
mnie zrobi coś dobrego. Otwórzmy się i sami pokażmy, jakie niebo 
potrafimy  stworzyć  wokół  siebie.  Jestem  przekonana,  że  dobro 
to wróci do nas pomnożone. I wcale nie każe na siebie długo czekać. 

-- 
Piekło i niebo. 
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Stosunek do świata i życia, ludzi i siebie

Stosunek do świata i życia, ludziStosunek do świata i życia, ludzi  
ii  siebiesiebie

jaras jarty

Mówi się, że głupi na świat narzeka, mądry się nim zachwyca... - to 
dobre  motto,  nie  zadręczaj  siebie  niesprawiedliwością  świata,  nie 
mów,  że  wina  leży  po  czyjejś  stronie,  nie  szukaj  przeszkód,  aby 
usprawiedliwić swoje nieróbstwo, przyjmij świat takim, jakim on jest, 
fakty przyjmuj za fakty, nie dopisuj do nich mitologii, koncentruj się 
na tym, co możesz zrobić, co możesz zmienić we własnym życiu, ko-
rzystaj z nauki jaka płynie z błędów i wyrażaj wdzięczność za sukce-
sy.

Większość napotykanych  ludzi,  to  osoby uczciwe  i przyzwoite,  nie 
przesłaniaj ich sobie tymi, którzy nie kierują się szlachetnością i po-
czuciem głębszego dobra, poszukuj w otoczeniu ludzi pewnych sie-
bie, wiedzących czego chcą od życia, upodabniaj się do nich, tak na-
prawdę otrzymujemy od innych dokładnie to, czego oczekujemy, na 
co pozwalamy - to nie ludzie mnie oszukali, to ja się dałem oszukać...

Poszerzaj własne horyzonty,  nawiązuj coraz to nowe kontakty,  daj 
sobie szanse, interesuj się też innymi, nowo poznanymi osobami, po-
rozmawiaj o własnych kłopotach, staraj się pomagać w ich proble-
mach, ale nie traktuj tego jako obowiązek, nic na siłę, życie nie jest 
pasmem poświęceń, miej czas na radość i zabawę.

Największy wpływ na wydarzenia masz we własnych rękach, to nie 
przypadek, działanie innych czy jakieś obiektywne, zewnętrzne czyn-
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niki, ty kreujesz własne życie, zawsze o tym pamiętaj, bądź najważ-
niejszą osobą w swoim życiu, jeśli będzie ci towarzyszyć szczęście, 
wszystkim  wokół  się  ono  udzieli,  więc  nie  żałuj  sobie,  aby 
mieć coś do zaoferowania innym, 

Poczucie godności pozwoli ci odczuć w zdrowy sposób własną war-
tość, a kiedy będziesz ją znać, poznają ją i inni i za to będą cię sza-
nować, wiedz, że twoja wartość jako człowieka jest zawsze większa 
od domniemanej, potrafisz zdziałać więcej niż przypuszczasz, kiedy 
przyjmiesz taką postawę - nic cię nie powstrzyma... 

-- 
pozytywna motywacja 
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Jak zmierzyć jakość życia 

Jak zmierzyć jakość życia Jak zmierzyć jakość życia 

Mariusz Kapusta 

Kontrowersyjny trochę temat, ale co mi tam. Zaraz ktoś mi zarzuci, 
że nie da się tego zrobić tak prosto, bo jest milion różnych wyjątków 
od reguły i każdy sobie definiuje jakość życia inaczej, i że w ogóle to 
cały pomysł jest kiepski. I fajnie. Niech sobie zarzuca, a ja sobie na-
piszę.

Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie, czy jesteś zadowolony z życia? 
Od czego zależała odpowiedź? W moim przypadku było to w dużej 
mierze zależne od nastroju, w jakim byłem. Gdy byłem zmotywowany 
przez jakieś fajne osiągnięcie, film, szkolenie to czułem, że nic mnie 
nie powstrzyma, kocham moje życie i cały świat. Kiedy miałem doła 
to cały świat wydawał  się być przeciwko mnie, a moje osiągnięcia 
uważałem za nie warte niczego.

Jakiś czas temu zetknąłem się z bardzo prostym narzędziem, które 
można wykorzystać, żeby w miarę obiektywnie przyjrzeć się temu, co 
się dzieje w naszym życiu. Narzędzie to była zwykła lista, na której 
były wypisane rzeczy, które warto robić każdego dnia, żeby utrzymać 
się w dobrej formie, oraz rzeczy, które negatywnie na tę formę wpły-
wają.  Np. codzienne ćwiczenia min. 20 minut dziennie, medytacje, 
zadbanie o wygląd, wypicie 1,5 l wody, trzymanie diety zdecydowa-
nie poprawiają nasze samopoczucie, natomiast picie nadmiernej ilo-
ści kawy, alkoholu, brak snu albo zadręczanie się z powodu zbyt du-
żej ilości pracy to czynniki negatywne. Pełną listę możecie znaleźć w 
załączniku. Za każdą pozytywną rzecz z listy dostajesz 2 pkt, za każ-
dą negatywną odejmujesz 3. Im wyższy wynik tym lepiej dla Ciebie.
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Genialne w swojej prostocie. Po pierwsze uzyskujesz wymierny wy-
nik „jakości życia”, po drugie dostajesz wskazówkę, co trzeba robić, 
żeby ten wynik poprawić. Zacząłem stosować tę listę i sprawdza się 
naprawdę dobrze. Po pewnym czasie zmieniłem część punktów na 
takie, na których mi bardziej zależało i bardziej pasowały do mnie.

Jak zacząć korzystać z takiej listy. Proponuję zacząć od podstawo-
wej wersji. Znajdź sobie kalendarz, albo wykorzystaj załączony plik. 
Codziennie wieczorem zaznacz sobie jak oceniasz swój dzień i dla-
czego. 1 to pozytywnie, 0 negatywnie. Zanotuj koniecznie, dlaczego 
tego dnia pojawiła się taka a nie inna ocena. Po pewnym czasie, naj-
lepiej pod koniec miesiąca spójrz jak wyglądał ten miesiąc. Co powo-
dowało, że dni były udane, a co je psuło. Dostaniesz odpowiedź, co 
powtarzać a czego unikać.

Żeby dodatkowo się zmotywować dodaj sobie do listy najważniejszą 
linijkę. Codziennie zapisz na liście coś dobrego o sobie. To co mówią 
inni lub to co Ty o sobie myślisz. Przejrzenie takiej listy po miesiącu 
naprawdę jest motywujące :). Krok dalej to zapisywanie codziennie 
czterech rzeczy: co Cię ucieszyło, zainspirowało, zmartwiło zdener-
wowało. Te informacje możesz wykorzystać tak ja zera i jedynki z 
wersji podstawowej. Korzystaj z inspiracji i rzeczy, które cieszą, sta-
raj się wyeliminować punkty stresujące i powodujące zmartwienia.

No i wersja ostateczna to ta w załączonym pliku. Sprawdź się dzisiaj 
i kontroluj każdego dnia. Gra polega na tym, żeby osiągnąć jak naj-
wyższy wynik. Powodzenia :). 

--  
Mariusz Kapusta,www.proaktywnie.pl Tematyka strony: Rozwój oso-
bisty, motywacja, zarządzanie czasem 
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Coś optymistycznego!Coś optymistycznego!

Darek Malinowski 

John ruszył przed siebie. Po kilku krokach spotkał starego brudnego 
człowieka. Siedział przy śmietniku i grzebał w nim w poszukiwaniu 
dzisiejszej gazety.

- Cześć, co u Ciebie? - zapytał John.
- Ooo... cześć, świetnie. A co tam u Ciebie?
- Doskonale... ładną mamy dzisiaj pogodę, no nie?
- Taaa...

Uśmiechnęli się do siebie i każdy ruszył w swoją stronę. John ruszył 
dziarsko ulicą, by poszukać coś do jedzenia. Stary człowiek znalazł 
przedwczorajszą gazetę, usiadł pod ścianą na kartonie po whisky i 
czytał, co tam słychać w wielkim świecie.

Jest wiosenny, jeszcze mroźny poranek. Robert wysiadł ze swojego 
nowego mercedesa okularnika, który stał zaparkowany przed wielki-
mi oszklonymi drzwiami do biurowca w centrum Warszawy. Brrr... jak 
zimno - pomyślał. Co za wredna pogoda. Przy wejściu spotkał Mar-
ka, swojego kolegę, który ma firmę w tym samym budynku.

- Cześć, co u Ciebie - zapytał Robert.
- Eeee... beznadziejnie, wczoraj zarobiłem na giełdzie 50% na ak-
cjach. A wyobraź sobie, że w prognozach było 55%. Totalna klapa...
- Fakt, jest czym się martwić. A u mnie jeszcze gorzej, rozchorował 
mi się kot i musiałem wydać 30 zł na weterynarza - wrrr... wszyscy 
tylko chcą kupę kasy.
- Taaa...
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Może się już domyślasz, dlaczego przytoczyłem Ci te dwie krótkie hi-
storyjki? Czy jest w nich coś optymistycznego? W połowie tak, a w 
połowie  nie...  ale  widać  jak  różni  ludzie  nastawieni  są  do  świata. 
Amerykański  optymizm kloszardów, kontra polskie ponuractwo biz-
nesmenów. Specjalnie opisałem Ci te dwie diametralnie różne histo-
rie, by pokazać różne podejście ludzi do życia. Oczywiście przykłady 
te są dosyć mocno przerysowane, ale zrobiłem to specjalnie.

Tak, Polacy to w większości ponuracy, których pokłady optymizmu 
są bardzo, bardzo małe.

Większość z nas to ponuracy i marudy. A tu źle, a to tam niedobrze. 
KONIEC!

POPATRZ NA ŚWIAT PRZEZ RÓŻOWE OKULARY!

Tak, optymizm pomaga w życiu. To nic, że nie masz pieniędzy! To 
nic, że nie masz nowego samochodu! To nic, że mieszkasz w wyna-
jętym mieszkaniu! To nic, że masz masę problemów! To nic, że...

Może zabrzmiało to troszkę niewiarygodnie, ale... jeśli w Twoim życiu 
zabraknie optymizmu, zabraknie nadziei - to tak naprawdę zabraknie 
Ci energii do działania, do działania, które może to życie zmienić.

COŚ OPTYMISTYCZNEGO!

Staraj się myśleć pozytywnie. Wiem, że to nie jest łatwe, bo więk-
szość z otaczających Cię ludzi robi wręcz odwrotnie. Hmmm... a 
znasz może kogoś, kto, pomimo, że w życiu mu się nie wiedzie, za-
wsze jest uśmiechnięty, tryska wręcz energią.

Jak  się  zabrać  za  pozytywne  myślenie?  Jak  wypełnić  się  optymi-
zmem? To nie jest aż takie trudne, wystarczą szczere chęci. Zobacz 
jak to zrobić:

  www.Artelis.pl strona 66 z 68  

http://artelis.pl/
http://www.Artelis.pl/


SZCZĘŚCIE! – artykuły z serwisu Artelis.pl

Darek Malinowski 

1. Żyj chwilą! - zabrzmiało to dosyć wywrotowo, ale... tak naprawdę 
chodzi o to by cieszyć się każdą chwilą swojego życia. Baw się, ciesz 
się, uśmiechaj na każdym kroku! Nie myśl o przyszłości w czarnych 
kolorach. Jeśli teraz nie wiedzie Ci się zbytnio, pamiętaj, że wszystko 
może się zmienić. Miej nadzieję!

2.  Patrz na świat przez różowe okulary! - wszystko co cię otacza 
możesz oceniać na kilka sposobów. Możesz to akceptować, nego-
wać i być obojętnym. Przesuń wskazówkę swojego zegara ocen na 
akceptację i staraj się być bardziej na TAK niż na NIE...

3. Ciesz się z tego co masz! - nie masz nowego VOLVO? Masz sta-
ry  rower?  Nie  zagryzaj  zębów z  zazdrości,  ciesz  się,  że  możesz 
wsiąść na rower i pojechać z rodziną czy znajomymi na wycieczkę! 
Nie masz domu z wielohektarowym ogrodem? Masz mieszkanie w 
wieżowcu? Ciesz się z tego, że jak wracasz z pracy możesz położyć 
się przed telewizorem i po raz setny obejrzeć ulubiony film.

4. Ciesz się z sukcesów innych! - twój sąsiad zdobył nową, świetną 
pracę? Nie zazdrość mu! Ciesz się, że mu się udało! Pamiętaj Tobie 
też może się udać! Twój kolega w pracy kupił nowy traktor. Ciesz się 
z tego! Może kiedyś też sobie kupisz taki!

5.  Pamiętaj  zawsze  może  być  gorzej! -  czyż  nie  zabrzmiało  to 
strasznie? Ufff... nie przejmuj się tak bardzo sobą! Sytuacja wielu lu-
dzi jest o wiele gorsza od Twojej. Są ludzie nieuleczalnie chorzy. Są 
ludzie, których doświadczył zły los. Są ludzie, którzy... można by wy-
mieniać prawie bez końca. Ciesz się więc z każdego pozytywnego 
aspektu swojego życia!

6. Ciesz się z nie mających dużego znaczenia drobiazgów! - ku-
piłeś(-aś) dziecku lizaka - ono uśmiechnęło się do Ciebie i dało bu-
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ziaka - Ciesz się z tej chwili! Dostałaś od męża kwiatek na Walentyn-
ki - Ciesz się z tej chwili! Kupiłeś sobie fajny breloczek do kluczy - 
Ciesz się z tej chwili! Ciesz się z każdego drobiazgu, który choć tro-
chę sprawił Ci przyjemność. Te malutkie rzeczy powodują, że stajesz 
się naprawdę szczęśliwy(-a). Rób sobie więc drobne prezenty, obda-
rowuj nimi też innych i... ciesz się z tego!

7.  Myśl  pozytywnie! -  to  chyba  najważniejsza  rzecz  by  stać  się 
szczęśliwszym. Patrzenie na świat pozytywnie powoduje, że łatwiej 
Ci będzie iść przez życie, które nie szczędzi nam przecież różnych 
przeciwności. Myśl pozytywnie! Na każdy problem patrz tylko z jed-
nej, jasnej strony! 

COŚ OPTYMISTYCZNEGO!

Stań się osobą, która patrzy na świat optymistycznie. Niech Twoje 
życiowe porażki nie załamują Cię, tylko wzmacniają. Żyj zgodnie z 
mottem: "Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni".

Czy to trudne zadanie? To zależy wyłącznie od tego, czy chcesz coś 
w swoim życiu zmienić, zmienić na lepsze?

Niech Twoja odpowiedź brzmi: TAK! 

--  
Darek Malinowski  -  autor artykułu to specjalista, który od wielu lat 
zajmuje się profesjonalnym kojarzeniem ludzi w internecie. Od ponad 
7 lat prowadzi serwis matrymonialno-randkowy - http://cupido.pl 

Ten ebook jest darmową publikacją, 
utworzoną z wykorzystaniem artykułów 

z serwisu Artelis.pl 
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