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Od teraz na zawsze, skupiam myśli na planowaniu                   
i osiąganiu moich celów poprzez byciu w służbie dla świata. 
Przeszłość to bezcenna nauka, siły, mądrość i moja 
niepowtarzalna osobowość. 

 

                                             Podpis …………………………………………. 

 

 

Życie cudzym życiem… 

 

Podczas spotkań z ludźmi, drugim poważnym sposobem 
myślenia osób, które borykają się z brakiem pozytywnego 
myślenia, depresjami, brakiem odczuwania dobrych emocji 
- to uciekanie z własnego życia i przerzucanie się na życie 
cudzym życiem. Życiem innych ludzi. Zajmowanie się 
myślami innych osób - co myślą o nas, co powiedzą, jak 
zareagują. Jestem skłonny stwierdzić z obserwacji                  
i z autopsji, że strach i lęk przed opinią innych, przed 
odrzuceniem, czy krytyką, to powód  ludzkich problemów. 

Ciągle się denerwowałem jak miałem robić prezentację - co 
inni powiedzą? A jak czegoś zapomnę? A jak ktoś zada mi 
pytanie, na które nie będę umiał odpowiedzieć? 

To nie w prawdziwym świecie ludzie doznają porażek - bo 
tam ich nie ma, są tylko doświadczenia i nauka. To                
w ludzkich umysłach rozgrywa się walka, która tak 
naprawdę jest sztuczna i niepotrzebna. Jeśli nie ma 
prawdziwego działania, to oznacza, że przegrali w swoim 
umyśle. Stoczyli urojoną bitwę, która się nie odbyła, ale 
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emocje czuli prawdziwe w realnym świecie, oraz 
zbudowali obraz samych siebie, na tych sztucznych, nie 
zaistniałych w prawdziwym świecie porażkach.  

Niskie poczucie wartości nie bierze się z tego, że coś nam 
nie wyszło, tylko z tego, że myślimy o tym, że nam nie 
wyjdzie - bez próby działania w prawdziwym świecie. Jeśli 
działasz w rzeczywistości, to wychodzi hehhe, a nawet jak 
nie osiągasz pożądanych efektów, to się rozwijasz                   
i mądrzejesz na przyszłość.  

Myślenie co inni myślą, co zrobią - zabija marzenia, czyni 
ludzi słabych i odbiera im impet w działaniu. 

Nie wolno Ci od dzisiaj żyć cudzymi myślami, cudzym 
życiem.  

Nie przeskakujesz w obcą świadomość, bo szkoda czasu na 
takie życie. To co ludzie myślą, zostaw im. Najważniejsze 
jest to, co Ty myślisz, jakie Ty masz przekonania i czego 
chcesz bronić - jakich poglądów i wizji. 

Niektórzy ludzie naprawdę sami mają olbrzymie problemy 
tylko dlatego, że nie żyją swoim życiem, tylko cudzymi 
sprawami, na które praktycznie nie mają wpływu. 

Matka nie śpi do trzeciej w nocy, bo córka, która ma 
dwadzieścia pięć  lat, poszła na dyskotekę.  

Czy ta matka ma wpływ na to, kiedy wróci córka? Żadnego. 
Czyja to sprawa kiedy córka wróci? Córki. Czyim życiem 
żyje martwiąca się matka? Cudzym - córki. 

I nie chodzi tu o to, aby być nieczułym na życie innych, czy 
myśleć typowo egoistycznie. Nie. Chodzi o zdrowe 
myślenie, które ma Ci dawać dobre, zdrowe samopoczucie.  
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Matka może spokojnie spać, ufając, że córka się dobrze 
bawi. 

Mąż mnie nie kocha. Tak? Czyja to sprawa, czy kocha? Jego. 
Jak się czujesz, jak żyjesz nie swoją myślą i nie swoimi 
sprawami? Źle. Czyja to sprawa z kim on mieszka? Jego. 
Czyja to sprawa, kogo Ty kochasz? Twoja. Od kogo zależy     
z kim Ty mieszkasz i z kim sypiasz? Od Ciebie.  

Ty masz wpływ tylko i wyłącznie na swoje życie i swoje 
decyzje, sprawy. 

Zauważyłem, że większość mojego życia to było 
przejmowanie się opiniami innych ludzi, wtrącanie się 
nawet do innych ludzi, doradzanie innym ludziom.  

Stres wywoływało życie rodziców życiem, bo piją, kłócą 
się, marudzą. 

Stres wywoływały myśli, czy inni ludzie wejdą do mojego 
biznesu czy nie. Jak zareagują, czy mnie nie wyśmieją, nie 
odrzucą. 

Lęk wywoływały myśli, dlaczego żona nie potrafiła mnie 
nigdy pokochać. 

Ciągłe życie cudzymi myślami, uczyniło mnie 
zestresowanego i zalęknionego człowieka. 

Lęk o życie rodziców, o to co zrobi partner, co zrobią ludzie 
którym pokaże mój biznes. Masakra! Jaka bezsensowna 
strata energii i życia. 

Nie mam wpływu na to jak żyją rodzice, co zrobi mój syn,     
o której wróci i jak spędzi czas jak mnie nie ma. 

Mam wpływ tylko na swoje myśli, działanie, zachowanie      
i intencje. 
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Aby być zdrowym emocjonalnie i psychicznie, a co za tym 
idzie i fizycznie (98% chorób bierze się z psychosomatyki), 
muszę nauczyć się żyć tylko swoim życiem. 

Słowa typu: on  powinien, ona , on , tamci, oni, nie chcą, co 
pomyślą, dlaczego oni nie, czemu ty… - to oznaka tego, że 
nie żyjesz własnym życiem, że nie interesujesz się swoimi 
sprawami. tylko innych ludzi a to jest duży problem,            
a dlaczego?  

Na konsultacjach ludzie mi mówią: „wiesz, nie wiem czy 
mam odejść od męża, bo on mnie nie szanuje.” Lub -  
„wiesz nie układa mi się z żoną, ona mnie denerwuje, szef 
nie daje mi podwyżki, dzieci są niegrzeczne, odeszłam bo 
mąż mnie denerwował…” - tak, to wszystko życie 
sprawami, na które nie masz wpływu i to nie Twoja 
sprawa czy ktoś Cię szanuje czy nie. Ty możesz odejść, 
porozmawiać lub pogodzić się z tym. Ty wybierasz. 

Chcę abyś to bardzo dobrze zrozumiał, i abyś natychmiast 
aktywował swojego strażnika, aby pilnował Twojego życia.  

Zrozum, istnieją tacy ludzie, którzy są na granicy swojego 
wyczerpania emocjonalnego, mają trudny okres, są               
w silnym stresie, są zmęczeni, są na granicy szaleństwa        
i  depresji - bo żyją cudzym życiem.  

- Wiesz, mieszkam z teściową, a ona się zachowuje tak         
i tak.  
A zatem ja pytam:  
- Hej, a czyimi sprawami ty żyjesz?  
-  Nie rozumiem, swoimi.  
- Tak, a to jest twoja sprawa jak się teściowa zachowuje? 
Czy jej sprawa?  
- No moja, przecież działa na mnie.  
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- Nie, to ty decydujesz jak to odbierzesz. Ale na zachowanie 
obcych ludzi i to, jak ktoś się zachowuje, ty nie masz 
żądnego wpływu.  
- Ok, ale nie rozumiesz, ona mnie denerwuje.  
- Ok, zatem jej zachowanie wpływa na twoje emocje, tak 
czy nie? Więc po której stronie jest odpowiedzialność za 
twój stan emocjonalny?  
- Po teściowej stronie. Dokładnie tak.  
- A po czyjej stronie powinien być? Kto ma kontrolę nad 
twoim życiem? Kto ma kontrolę nad twoimi emocjami? 
Ona czy Ty? 
- No, powinienem mieć ja. 
- Tak? A zatem kto cię denerwuje?  
- No, ona.  
- To kto ma odpowiedzialność za twoje emocje?  
- No, ona.  
- Właśnie, i to jest cząstka, ułamek tego, że nie żyjesz 
swoim własnym życiem. Żyjesz tym, tak jak inni się 
zachowują. I ma to ogromny wpływ na ciebie jak się 
zachowujesz, jakie emocje czujesz i jak się zachowujesz. 
Przestań żyć tym jak zachowują się inni OK? To jest jej 
sprawa. To jest jej życie a ty się skup na swoim. Ty reaguj 
tak, aby ci było dobrze, abyś miał dobre samopoczucie. Nie 
daj się takim „wampirkom”. Jeśli teściowa się w jakiś 
sposób tak zachowuje, to weź coś z tym zrób. Albo zarysuj 
granice czego sobie nie życzysz, albo się wyprowadź, lub 
niech to co robi i jak się zachowuje, niech cię nie obchodzi. 
Tak naprawdę jej życie jest w jej rękach i to jej sprawa jak 
ona się zachowuje. Ty nie musisz nic robić bo niczyim 
robotem ani sługą nie jesteś.  

- Ale ona tak nie powinna robić.  

- Na pewno? Znowu żyjesz czyim życiem? Ona nie 
powinna,  no właśnie wchodzisz w jej życie i twierdzisz, że 
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ona coś powinna robić. Jej zachowanie to jej sprawa              
i ciebie ma to nie interesować.  

Chcesz spokoju wewnętrznego? Zacznij żyć swoim życiem. 

Czym bardziej ktoś wpływa na Ciebie swoim zachowaniem 
tym większą energię Ci zabiera. Tak czy nie?  

Jeśli oddasz odpowiedzialność za swoje życie poza 
Ciebie, to nic nie będzie możliwe – stracisz kontrolę.  

Nie sterujesz swoim życiem. 

Dużo kobiet które spotkałem, opowiadało mi -  „Sławek, ty 
nie rozumiesz, mój mąż mnie poniża i wpadłam w 
kompleksy przez niego.” - Tak? Naprawdę przez niego? Po 
czyjej stronie tutaj jest odpowiedzialność? Mówisz - On 
mnie poniża, przez niego (słowo przez niego tutaj jest 
kluczowe) wpadłam w kompleksy. Po czyjej stronie jest 
odpowiedzialność, skoro to on cię denerwuje i to on 
poniża? Słowo ON wskazuje, komu oddałaś 
odpowiedzialność za swoje emocje i za postrzeganie siebie.  

Pewna dziewczyna mówi: 

- Mieszkam z babcią i ona tak mnie wytrąca z równowagi,  
to dokuczanie, jej  ciągłe stękanie pod nosem.  

Pytam:  

- Kto ma odpowiedzialność za twoją równowagę? Babcia 
cię wytrąca z równowagi, zatem po czyjej stronie jest 
kontrola za twoje emocje? Ty panujesz nad własnym 
życiem, czy babcia? Kto decyduje o tym, jak będziesz się 
czuć? Kto ma odpowiedzialność za twoje nerwy ? Dodałem 
- babci zachowanie to babci życie, oddaj jej energię i nie 
pozwól aby dotyczyła ciebie. Nie daj się wciągnąć tę gierkę. 
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To ty decydujesz o tym, czy oddasz jej energie i czy będzie 
to dla ciebie obojętne.  

Warto zrozumieć: 

Ty podejmujesz ostateczną decyzję, czy coś z zewnątrz, 
jacyś  ludzie, słowo czy  zdarzenie zawładną Tobą           
i Twoimi emocjami, a w rezultacie Twoim życiem. Ty 
decydujesz, komu oddajesz swoją uwagę, sobie, swoim 
celom, czy obcym ludziom i zdarzeniom. 

Na tym to właśnie polega. Tak działają „wampirki”, tak 
działają ludzie, którzy próbują Cię w tą swoją gierkę 
wciągać. Jak podchodzisz do tego obojętnie, to ich energia 
nie działa na Ciebie.  

„Wampirki” mogą żyć tylko i wyłącznie Twoim życiem, jeśli 
im na to pozwolisz. Kiedy Ty żyjesz ich życiem, to zabierają 
Ci Twoją energię. Po prostu przestań się przejmować 
innych zachowaniem. Zostaw im ich życie, Ty żyj swoim. 

Wszelkie zamartwianie się o kraj, ekonomię, miasto,  
przyszłość, rodzinę czy dzieci - to życie nie swoim życiem.  

Powtórzę, nie chodzi o to, by być ignorantem i niczym się 
nie interesować. Ale jest różnica, między martwieniem się 
o coś, na co nie masz wpływu, a kierowanie skupienia           
i uwagi na coś, co zależy od Ciebie i masz na to wpływ. 
Prawda?  

Na innych ludzi nie masz wpływu i nie będziesz mieć. 
Pozwól im żyć swoim życiem. Chyba , że Cię poproszą           
o coś, o opinię czy radę.  

Przemyśl 

Czy warto brać na siebie cudze życie i cudze  problemy, 
skoro i tak nie masz wpływu ich rozwiązać.  
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Nikt nie ma problemów większych, niż te, które może 
udźwignąć, by się rozwinąć lub cos przerobić.  

To samo dotyczy ekonomii. Zostaw światu to, co nie jest 
Twoje. Świat się o siebie zatroszczy. Ty martw się o swoją 
ekonomię osobistą.  

Co Ty możesz zrobić dzisiaj, abyś miał lepsze                           
i bezpieczniejsze jutro?  

Jak zarobić więcej pieniędzy, aby zabrać dzieci np. jutro do 
lunaparku?  

Jakie decyzje chcesz podjąć, by zacząć pracować nad 
biernymi, rezydualnymi dochodami? 

Co Ty możesz dzisiaj zmienić w swoim zachowaniu, abyś 
odczuwał szczęście i spokój na zawsze i wszędzie, bez 
powodu? Wewnątrz Ciebie? 

Na tym się skup. Na tym, na co masz wpływ. 

Tak naprawdę, prawie wszyscy żyjemy cudzym życiem. 
Mam koleżankę, która bierze na siebie wszystkie bolączki 
tego świata. Zamartwia się o przyjaciółkę i oto jak ona 
sobie poradzi, mimo że ta dziewczyna mieszka w innym 
kraju. Dzwoniąc przez Skype, dziewięćdziesiąt procent 
czasu narzeka i opowiada, jaka jest nieszczęśliwa, a moja 
koleżanka przejmuje się tym i ma depresje, nerwicę i Bóg 
wie co jeszcze, bo żyje jej życiem.  

Zadaniem każdego z nas jest wysłuchać ludzi, ale też 
zmobilizować ich do tego, aby się wzięli w garść i przestali 
narzekać, tylko zmienili poglądy i myśli, powodujące to 
cierpienie. 

Jeśli Ty żyjesz cudzym życiem, to kto tak naprawdę żyje 
Twoim?  
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Ile procent zmartwień i lęków w Twoim życiu, pochodzi       
z Twojego życia, a ile stresu przysparzają Ci sprawy obce, 
bez szans na wpływ w Twojej strony? 

Pamiętaj, że nikt nie potrafi zmienić drugiej osoby. Tysiące 
małżonków próbuje zmienić siebie nawzajem i najczęściej 
ponoszą sromotną porażkę. 

Ludzie mogą zmieniać się jedynie sami.  

To oni są swoimi nauczycielami i swoimi uczniami 
zarazem. I tylko oni mają moc, aby zmienić się pod 
wpływem czegoś, lub kogoś.  

Powtórzę, a Twój strażnik się uczy - tak naprawdę 
zamartwianie się typu - wiesz żona mnie nie kocha - to jest 
też życie cudzym życiem. Jej miłość nie jest w Twoich 
rękach – jest w jej. 

To ona decyduje o tym, czy cię kocha czy nie. 

Ty możesz decydować tylko o Twojej miłości . 

Ty ją kochaj i się na nic nie nastawiaj, bo się rozczarujesz. 

Dawaj to co sam chcesz dawać i odczuwaj, czy to samo jest 
w drugą stronę - jeśli nie ma - zdecyduj, co dalej. Jesteś 
dorosły i dojrzały, wiesz jakiego życia nie chcesz, oraz 
jakim życiem pragniesz żyć. 

Jeśli czujesz, że ona nie odwzajemnia uczucia, to 
porozmawiaj, to ewentualnie zmień, odejdź, ale nie 
zmienisz kogoś na siłę.  

Życie cudzym życiem jest bardzo niebezpieczne dla 
samopoczucia.  Zakłóca ten prawidłowy, prawdziwy             
i realny świat.  
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Możesz żyć tylko w TU I TERAZ i możesz mieć wpływ tylko  
na to, co robisz Ty.  

Naprawdę czekając na to, aż ktoś się zmieni, oddajesz 
odpowiedzialność w cudze ręce.  

Uzależniasz często swój związek małżeński, Twoje 
samopoczucie czy poczucie wartości od tego, co zrobi 
partner, co mówi do Ciebie, co Ci kupi.  Jeśli tak jest, to nie 
masz kontroli nad poczuciem wartości czy swoim 
nastrojem, bo uzależniasz te odczucia od innych ludzi.  

Jak się wtedy czujesz, kiedy wiesz, że Twoje emocje, opinia 
o sobie, nastrój, samoocena, jest uzależniona od cudzego 
zachowania czy działania?  

Jak to jest nie kontrolować swojego życia? 

Pomyśl teraz, zatrzymaj się na sekundę… 

Czekając na to, aż szef da Ci podwyżkę - już żyjesz cudzym 
życiem. Sam sobie daj podwyżkę. Znajdź sobie inny 
dodatkowy dochód, zacznij szukać narzędzi do Twojej 
zamożności, aby uniezależnić się od kogokolwiek.  

Jeśli zasługujesz, to idź do przełożonego i pokaż mu fakty 
co zrobiłeś, powiedz co dzięki Tobie zyskała firma  i że 
chcesz odpowiednią sumę więcej. Daj mu dzień na 
rozpatrzenie i tyle. Jeśli nie zgodzi się z Tobą, to podejmij 
decyzję co dalej, Ty coś z tym zrób, nie oddawaj 
odpowiedzialności za swoje życie, za Twoje finanse w obce 
ręce - nigdy. 

Ok. Możesz teraz stwierdzić - no dobra, ale to nie jest takie 
łatwe. Może pojawić się teraz przygnębienie, być może lęk. 
- Jak to? Jak to mam żyć swoim życiem? Nie da się do końca 
żyć tylko swoimi sprawami. 
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To normalne. Zawsze kiedy przychodzi zmiana                     
w oprogramowaniu mózgu, możesz czuć się zagubiony. 
Zadaniem mózgu jest trzymać się starych, sprawdzonych 
metod i nic nie zmieniać.  Na sto procent włączy Ci 
podważanie tych przekonań i zrobi wszystko, abyś 
porzucił myśli o tym, aby nie żyć cudzym życiem i by nie 
oddawać odpowiedzialności za miłość, finanse, 
samopoczucie czy poczucie wartości w obce ręce. Takie 
stworzył nawyki, zatem tak mu jest łatwiej aby żył już na 
takim autopilocie. Jednak chodzi o to, czy takie zasady 
życia, rozwijają cały Twój potencjał emocjonalny czy 
finansowy? Sam musisz zdecydować.  

Łatwo się żyje, jeśli kogoś innego obarczasz  
odpowiedzialnością za swoje samopoczucie, za finanse, tak 
czy nie? Ale to nie jest życie własnym życiem.  Większość 
ludzi jakich znam, są właśnie w roli "ofiary", czyli 
pozwolili, aby to czynniki zewnętrzne kierowały ich 
karierą, losem, miłością czy emocjami. Tak jest "łatwiej", 
choć dusza cierpi, bo nie żyje pełnią. 

Zainstaluj sobie teraz świadomego strażnika, który będzie 
Cię zawsze od tej pory pilnował w tej materii.  

On już teraz wie i się programuje, że jeśli przeskoczysz na 
życie innych ludzi i zaczniesz żyć ich życiem, on się włączy 
i powie - Ej, to nie jest twoja sprawa, ty nie masz na to 
wpływu. Oki, zmotywujemy do zmian i pomożemy tej osobie, 
ale to po jej stronie jest odpowiedzialność za jej życie. 

Niech Twój strażnik zawsze reaguje, kiedy pojawi Ci się 
taka myśl- - ej, niech mój szef da mi podwyżkę. A strażnik  
powie - STOP, co Ty możesz zrobić aby sobie dać 
podwyżkę?  
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Znajdź sobie dodatkowy biznes, zrób sobie najtrudniejsze 
trzy lata życia i poświęć się czemuś na sto procent, aby 
może zdobyć dodatkowe, bierne dochody. 

Zawsze kiedy najdzie Cię taka myśl , że Twój partner musi 
Cię bardziej kochać, niech Ci Twój strażnik się włączy: 
 - Jaki masz wpływ na to, co inni ludzie robią, co myślą, co 
czują? No nie masz żadnego wpływu na to. Masz wpływ 
tylko na swoje odczucia i intencje. 

TY kochaj siebie mocno, abyś mógł przelać to uczucie na 
innych ludzi i świat. 

Strażnik powie - Ty siebie szanuj i kochaj, to jest 
najważniejsze, bo od Ciebie się wszystko zawsze zaczyna. 
Nigdy nie będziesz się czuł niekochany, jeśli będziesz 
kochał siebie. Jeśli ktoś odjedzie, miłość zawsze zostanie    
z Tobą - Twoja miłość do siebie.  

Nie jesteś w stanie kochać nikogo innego, jeśli nie kochasz 
siebie. 

Nie możesz dać światu tego, co masz w sobie. 

Nie możesz się dzielić czymś, czego nie masz. 

Ja mogę kochać, niczego nie oczekując, bo w moich rękach 
jest moje uczucie. Jeśli ja czegoś oczekuję, to już nie jest 
bezinteresowne, a na dodatek przeskakuje w cudze życie. 

Oczekiwanie - to życie cudzym życiem. 

Każde - on powinien, ona powinna - to nic inne, jak życie 
cudzym życiem, na które nie masz żadnego wpływu. 

Bardzo dużo problemów życiowych i psychicznych 
wychodzi z tego, że żyjemy cudzym życiem. Ja też 
myślałem że mogę mieć wpływ na życie rodziców. 



69 
 

Mówiłem im, co powinni a czego nie. Krzyczałem na nich - 
przestańcie pić! Macie rodzinę, dzieci! - ale oni pili, bo jaki 
mam wpływ na to, co oni robią? Żadnego.  

Zatem jak się czułem, kiedy żyłem ich życiem…? Jak się 
czułem kiedy prosiłem, żeby przestali pić, a oni pili dalej? 

Kto ponosi odpowiedzialność za rodziców życie? Oni sami. 

Kto ponosi odpowiedzialność i ma moc zmiany nawyków, 
czy zachowania? Oni sami. 

Kto ponosi odpowiedzialność, za Twoją miłość do 
partnera? Tylko Ty. 

Kto ponosi odpowiedzialność za miłość do Ciebie? Tylko 
partner. 

Czyja to decyzja, z kim chce mieszkać partner? Partnera. 

Nie mam wpływu na cudze życie i na cudze wybory – teraz 
to wiem, oraz Ty to wiesz. 

Nie mam wpływu na to, z kim chce mieszkać moja żona, 
tak czy nie? Mam wpływ tylko na to, z kim ja chce 
mieszkać. 

Ludzie mieszkają ze sobą tak długo, jak chcą po prostu być 
razem, bo daje im to radość, szczęście, oraz wszystko to, co 
jest potrzebne, by tworzyć związek. 

Nie mam wpływu na to, czy będzie koniunktura za dwa 
lata na dany biznes. Muszę być czujny i otwarty.  

Kiedy zrozumiałem, że mogę mieć wpływ tylko na swoje 
życie i na nikogo więcej, oraz że to ludzie podejmują 
decyzję, co zrobią ze swoim życiem - przestałem się 
przejmować usłyszanymi "nie" w biznesie i w życiu 
prywatnym.  
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Ja mogę dzielić się informacją, mogę pokazać innym w co ja 
wierzę, ale to po ich stronie jest wybór tego, jakim życiem 
chcą żyć, co chcą mieć i dokąd chcą zmierzać.  

Na pewno ich wybór, nie ma żadnego znaczenia dla mnie, 
dla moich celów.  

Nasze drogi się skrzyżują, lub nie. Każdy idzie swoją 
ścieżką życia. 

Kiedy dotarło do mnie, że  to oni dokonują wyborów to 
trochę mi ulżyło. Spadł mi bardzo duży ciężar z placów, 
stałem się spokojniejszy. 

Ja mam wpływ tylko na to, co ja zrobię, z kim się ja 
spotkam, w którą stronę życia idę. Dołączą do mnie ci, 
którym będzie ze mną po drodze. 

Zostaw życie polityków politykom, zostaw pogodę naturze. 

 - Powinno być ładnie, kurde, dlaczego pada? No i czyim 
życiem żyjesz? Czyimi sprawami? 

 - Mało zarabiam, szef mi dobrze nie płaci, w tej firmie nie 
da się rozwinąć kariery - czyim życiem żyjesz? Od kogo 
zależy Twoja kariera? Od szefa? Po czyjej stronie leży 
odpowiedzialność, za Twoją karierę? Twój strażnik wie, co 
zrobić, abyś wreszcie zrozumiał. 

Od kogo zależy Twoje samopoczucie?  

On mnie wkurza, ona mnie denerwuje… to samo. Po czyjej 
stronie jest odpowiedzialność? Czyim życiem żyjesz? 

Jak przestać żyć cudzym życiem?  

Przede wszystkim staraj się nie wydawać opinii o kimś,       
a szczególnie tych negatywnych. Pozytywne tak, ponieważ 
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dajesz światu pozytywną energię, wzmacniasz to, co 
mówisz i to do Ciebie wraca.  

Jaki ktoś jest, zostaw jemu. To nie Twoja sprawa, o ile się 
tym nie interesujesz. Jeśli ktoś chce "przekazać" Ci złą 
energię, a Ty nie żyjesz jego życiem - nie trafia w Ciebie nic. 
Nie masz złego nastroju, nie interesujesz się tym, jaką ktoś 
inny ma intencję w relacjach. 

Możesz dawać feedback, dawać pewne spostrzeżenia, ale 
niech to nie będzie emocjonalne i niech nie rani innych 
ludzi.  

Możesz skrytykować w pewien sposób zachowanie, 
natomiast co zrobi druga osoba, to jest jej sprawa.  

Także nie udzielaj niechcianych rad. - O matko, jakie masz 
firanki!! O kurczę, ja bym ci kupił zupełnie inny samochód. 
Jak możesz z nią mieszkać człowieku?! Jak możesz chodzić 
do tej pracy? 

Nie żyj cudzym życiem. Ludzie sami decydują o tym, co jest 
dla nich dobre, a co nie.  

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Naprawdę skup się jeśli 
chodzi o miłość i relacje na tym, żeby bardzo mocno 
ograniczać życie cudzym życiem. Pamiętaj że jeśli ktoś Cię 
nie chce, to nie. Kogo on chce, to jest jego życie. Nie masz 
wpływu na to, z kim chce ta osoba sypiać, do kogo chce 
wracać po pracy, do kogo chce się przytulać, z kim chce 
jechać na wakacje. Nie masz na to wpływu.  

I wiesz co? Działa strasznie odwrócona psychologia.  

Im bardziej Ci zależy i walczysz o kogoś, im bardziej się 
narzucasz i zabiegasz o tą osobę, to zaczynasz wywierać 
presję i zaczynasz żyć jej życiem. Zaczynasz tracić 
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odpowiedzialność, uzależniając daną miłość, poczucie 
szczęścia, samopoczucie - od obcej decyzji.  

Ktoś zaczyna decydować o Twoim życiu i szczęściu. Tracisz 
kontrolę, uzależniasz się, oddajesz odpowiedzialność za 
wszystko w obce ręce, a tak nie warto robić, bo narażasz 
się na cierpienie.  

Jeśli Twoja samoocena, poczucie wartości zależy od innych 
ludzi - od tego czy Cię kochają, dobrze o Tobie mówią, to 
jesteś od nich strasznie uzależniony. Praktycznie jesteś 
niewolnikiem. To jest bardzo niebezpieczne. Przestań 
oczekiwać od innych, oczekuj od siebie.  

Inni niech Cię dopełniają, rzeczy niech Ci pomagają i służą, 
ale nie uzależniaj niczego od czegoś, co nie pochodzi                 
z wewnątrz Ciebie. Nie utożsamiaj się z niczym.  

Ty, to nie Twój samochód. Ty, to nie Twój partner. Ty, to 
nie Twoja praca. Ty, to nie Twój stan konta. Ty, to nie 
wykształcenie.  

Jesteś ponad to wszystko. 

Pamiętaj, że jesteś czymś znacznie więcej. 

Bądź odpowiedzialny na każdym kroku za swoje emocje, 
za finanse, za samopoczucie, radość , szczęście i działanie 
w konkretnej misji życia. 

Niech to wszystko będzie w Tobie, zaczyna się od Ciebie       
i kończy na Tobie. 

Ty jesteś swoją alfą i omegą życia.  

Nie szukaj szczęścia poza światem zewnętrznym.  
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Nie szukaj miłości poza sobą. Zacznij pamiętać, że możesz 
dać innym tylko to, co jest w Tobie, zatem kochaj i szanuj 
siebie, a rozlejesz to na inne osoby i cały świat. 

Nie szukaj celu życia i sensu tego co robisz - poza sobą. 
Intuicja wie, czego naprawdę pragniesz. Nie możesz żyć 
cudzym celem i cudzym sensem życia, tylko swoim. Nic Ci 
się nie spełni, jeśli nie będziesz na swojej drodze. 

Twój strażnik niech nigdy nie pozwoli, aby odtąd inni 
ludzie budowali Twoją samoocenę. Niech ich pogląd na to 
kim jesteś nie ma wpływu na Twój los. Oni mogą mieć 
zdanie na Twój temat, mogą mieć obraz na Twój temat, ale 
to nie oznacza, że Ty jesteś taki naprawdę.  

Jak mówi Less Brown - "Czyjaś opinia o Tobie, to nie Twoja 
rzeczywistość. Czyjś wyrok na Twój temat niech Cię nie 
interesuje". 

Od tej chwili bądź gotowy żyć swoim życiem, skupiać się 
na swojej ścieżce życia, realizować swoje cele i żyć swoimi 
spawami, na które masz wpływ. 

Jak przestać żyć cudzym życiem? 

To naprawdę proste, skupiasz się na tym, co masz do 
zrobienia i po prostu robisz swoje. Idziesz tylko własną 
ścieżką życia, planujesz swoje zadania, realizujesz swoje 
cele, kierujesz się swoimi wartościami i sprawami. 
Wnosisz wkład w życie rodziny, pracy, środowiska, 
skupiając energię na wykonywaniu swoich życiowych 
zadań i ról. 

Polityka jeśli się nią zawodowo nie zajmujesz, nie jest 
Twoim życiem. Nic Ci się w życiu nie zmieni, bez względu 
na to, która partia będzie u władzy, Ty sam kształtujesz 
swoją przyszłość. 
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Sprawy sąsiadów, rodziców, kolegów, pogody, innych 
krajów, to nie Twoje życie. Żyjąc nimi - przestajesz żyć 
swoim życiem. Żyjąc czymś, za co nie ponosisz 
odpowiedzialności, skazujesz się często na cierpienie.  

Ludzie sami są odpowiedzialni za siebie i swój los. Ty 
możesz ich tylko dopingować, aby byli lepsi. 

Niektórych problemów nie warto mieć, a na pewno nie 
cudzych.  

Jeśli jesteś gotowy, postanów: 
 
Opinia innych na mój temat mnie nie interesuje, bo to życie 
cudzym życiem. Jeżeli inne osoby nie są ekspertami                
w tematach w których się wypowiadają pod moim adresem, 
nie będę brał ich pod uwagę. Jestem gotowy nie bać się 
odrzucenia, bo rozumiem, że jaką ktoś ma opinię na mój 
temat, to jego sprawa - nie moja. 
Co robi mój parter, z kim mieszka, to są sprawy na które nie 
mam wpływu, bo to jest jego życie. Wiem, że mam wpływ 
tylko na swoje życie i swoje sprawy. Mam wpływ na to, z kim 
ja chce mieszkać. 
To w moim interesie jest żyć swoim życiem, mieć swoje cele    
i być odpowiedzialnym za swój los, byt i finanse.  
Jestem panem swojego życia, i tak jak ja nie wtrącam się w 
cudze sprawy, tak będę strażnikiem, aby nikt nie wtrącał się 
w moje sprawy. 
Jestem świadomy zdania, że nie mam wpływu na cudze 
wybory, decyzje, myśli czy przekonania, zatem nie interesują 
mnie cudze poglądy i zachowania. 
Czyjeś życie, zostawiam temu komuś, bo to on jest tworzy 
 

                                            Podpis …………………………………………… 
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Strażnik osądzania i obwiniania. 

 

Nie krytykuj, nie obgaduj i nie osądzaj - bo wchodzisz           
z buciorami w cudze życie.  

To co jest dobre dla Ciebie, nie musi być dobre dla kogoś 
innego.  

W innych ludziach, ich zachowaniach, widzisz zawsze 
siebie. 

Świat jest Twoim lustrem. Ludzie są Twoim lustrem. 

Zatem jeśli kogoś krytykujesz, to zawsze krytykujesz 
siebie. Jeśli kogoś osądzasz, to zawsze osądzasz siebie. 

Jak Ci coś przeszkadza, to po prostu na to nie patrz, żyj 
swoimi celami i wartościami.  

Ponieważ osądzanie zawsze następuje w Twoim umyśle, 
dlatego to Twój wewnętrzny świat i jego zasoby, określają 
kogoś innego. Nigdy nie jesteś obiektywny. 

Twój strażnik osądzania uczy się nie osądzać, bo zawsze 
osądza tylko siebie. Swoje cechy wyparte i przeniesione na 
innych ludzi. Po co masz sobie zatem dowalać? 

Jeżeli coś Cię drażni w innych ludziach, problem jest             
z Tobą, nie z tym człowiekiem. Jego zachowanie zostaw 
jemu. To jego sprawa jak on się zachowuje, nie Twoja. 

Jeżeli idziesz przez ulice i nie podoba Ci się jakaś wystawa, 
to przecież nie będziesz krzyczał na sprzedawczynię, nie 
wezwiesz dyrektora, że mają beznadziejną wystawę. Nie 
weźmiesz kamienia i nie wybijesz szyby. Jeśli coś nie 
nadaje na Twoich wartościach, nie przykuwa Twojej 
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uwagi. Po prostu odchodzisz od wystawy, bez 
zaangażowania emocji.  

Jeśli jest jakaś wystawa, która Ci się nie podoba, to 
odwracasz wzrok i nie zwracasz na nią uwagi. 
Przechodzisz dwa metry dalej i zwracasz uwagę na 
wystawę, która wzbudza Twoje zainteresowanie.  

Żyj własnym życiem, nie osądzaj, jeśli coś nie pasuje do 
Twoich schematów myślenia. 

To samo dotyczy zdarzeń i ludzi których spotkasz w życiu.  

Żyj własnym życiem i jeżeli czujesz, że ktoś nie pasuje do 
Ciebie i nie nadaje na tych samych wartościach, to po 
prostu nie musisz go oceniać, nie musisz wchodzić                 
z buciorami w jego życie. Po prostu nie zwracaj na niego 
uwagi, włącz pozytywną obojętność.  Nie oceniaj - ani zły, 
ani dobry, jest inny. Zostaw jemu jego zachowanie, jego 
światopogląd i zostawiam jemu, jego życie. Będziesz 
zdrowszy i szczęśliwszy. 

To jest bardzo ważne. Zaoszczędzi Ci to bardzo dużo stresu 
i nerwów, jeżeli wprowadzisz tę zasadę życie. 

Więc od teraz, jeśli Cię najdzie ochota, aby kogoś 
krytykować, opowiadać negatywne rzeczy, osądzać - to 
Twój zainstalowany strażnik złapie Cię na tym i powie - 
Przestań! Nie potrzebujesz tego, nie potrzebujesz czuć się 
lepszy od innych. Wróć na pozytywną ścieżkę życia. To co 
jest dobre dla Ciebie, na pewno nie musi być dobre dla 
innych. Zajmij się sobą, rób swoje i daj światu coś od siebie. 
Wnieś dobrą energię, umiejętności, talent, wizję, pomysł, 
pracę - ale nie krytykę i  osądzanie, bo to nie Ty jesteś od 
osądzania innych. 
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Nie żyj czymś, na co nie masz wpływu i nie jest zależne 
od Ciebie. 

Skup się mocniej. 

Co sprawiło, że masz życie takie, jakie masz? 

Dojrzałość polega na świadomym braniu 
odpowiedzialności za swoje decyzje, zachowania, czy 
emocje. To Ty zawsze reagujesz na jakikolwiek bodziec ze 
środowiska. To Ty podejmujesz decyzję gdzie pracujesz,       
z kim mieszkasz, na co się godzisz.  

Przyglądając się swojemu życiu, mogę śmiało stwierdzić, 
że jestem osobą nieźle zranioną przez innych. Partnerzy 
życiowi, osoby współpracujące w różnych biznesach, 
rodzina, kontrahenci którzy nie wywiązywali się ze swoich 
zobowiązań - mogę tak przytaczać setki zdarzeń. Jednak na 
spokojnie analizując większość spraw czy zachowań ludzi, 
po których czułem się oszukany czy poharatany, mocno 
podważyłem wiarę w te myśli - że to inni mnie zranili.  
Zadałem sobie pytanie: 

Jak ja się do tego przyczyniłem?  

Co ja zrobiłem, lub czego nie zrobiłem, że takie zdarzenie, 
czy sytuacja się wydarzyła? 

Zmiana kierunku skupienia i zmiana pytania, 
spowodowały że zrobiłem spory skok rozwojowy. 

Szczerze? Za większość zdarzeń, które określam jako 
traumatyczne, krzywdzące, raniące czy konfliktowe - 
ponoszę odpowiedzialność ja. 

Kto podejmuje decyzję z kim podpisuję umowę? 
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Kto podejmuje decyzję z kim mieszkam, kogo zatrudniam, 
komu coś zlecam? Ja. 

Kto tak naprawdę decyduje o swoich finansach? Szczęściu? 
Stanie emocji? Tak, ta sama odpowiedź.  

Wzięcie odpowiedzialności za swój los, za swoje decyzje, to 
klucz do życia pełnią, oraz do przejęcia kontroli za swoje 
życie. 

Zawsze na końcu decydujesz TY. Czy chcesz tę pracę za te 
pieniądze. Czy chcesz wyjść za mąż za tego człowieka?  

Odpowiedzialność za poniżanie Ciebie, stan finansowy, 
emocjonalny, poziom życiowy czy związek, zawsze 
ponosisz TY. 

Czym jest obwinianie? Przerzucaniem odpowiedzialności 
na innych ludzi czy zewnętrzne okoliczności. 

Wydaje się że życie jest dużo łatwiejsze, kiedy ktoś 
decyduje za Ciebie, jednak to nie prawda. Wieczne 
podążanie za kimś, czekanie aż ktoś coś zrobi dla Ciebie, za 
Ciebie, to brak kontroli nad swoim życiem. Jeśli nie jesteś 
samodzielny - nie wpływasz na swoje życie. 

"Inni" to najczęstsza wymówka przegranych ludzi. To szef 
mi nie daje podwyżki, to przez męża się tak zapuściłam, to 
żona mnie ogranicza, to ten kraj jest winny - tu się nie da 
niczego osiągnąć. 

Jeżeli w Twoim życiu często obwiniasz "innych", to oznacza 
że nie przejąłeś odpowiedzialności za swoje decyzje, lub 
ich brak.  

Brak decyzji, to też decyzja. 
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Świadomość obwiniania innych za swoje porażki, finanse, 
czy emocje to świadectwo braku dojrzałości życiowej. To 
pewnego rodzaju wygodnictwo, gdzie przerzucamy 
problem lub winę na kogoś innego. 

Często bywa tak, że ludzie przypisują sukces niemal 
wyłącznie sobie, a za porażkę czy brak efektów obwiniają 
innych. 

Strażniku tego który czyta, dojrzyj i nie pozwól nigdy 
więcej, aby obwiniać innych ludzi za rezultaty. Naucz się 
brać odpowiedzialność za swój los, za kształtowanie 
swojego życia osobistego czy zawodowego. 

Każda decyzja którą podejmujesz kreuje przyszłość, zatem 
warto odpowiedzialnie podejmować decyzję. 

Przestań przerzucać na innych winy za niepowodzenia, czy 
swoje samopoczucie.  

Tak naprawdę obwinianie innych powoduje złość, która 
jest negatywną emocją i może prowadzić do agresji. 

Co Twój strażnik może zrobić? Dobrze się zawsze 
przygotowywać do podjęcia ważnych decyzji życiowych 
czy biznesowych. Być świadomym odpowiedzialności           
i konsekwencji. 

Warto aby Twój strażnik był asertywny i dokładnie 
wytyczał swoją przestrzeń, granice, reguły i zasady życia 
czy współpracy. A najważniejsze - absolutnie 
konsekwentnie je egzekwował zawsze, kiedy są świadomie 
łamane i nieszanowane. 

Pozwól sobie nie obwiniać siebie. Owszem, wyciąganie 
wniosków oraz analiza swoich błędów to jedyny klucz 
rozwoju, jednak życie ciągłym obwinianiem siebie 
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powoduje zniszczenie samooceny, oraz poczucia wartości. 
Nie da się normalnie funkcjonować z wiecznym poczuciem 
winy, za to, co się stało w przeszłości. Każdy kiedyś podjął 
głupie decyzje, oraz niestosowne działania, i warto to sobie 
wybaczyć na zawsze. Po prostu już wiesz, jak nie postąpisz 
w przyszłości, a teraz skupiasz się tylko na realizowaniu 
celów. 

Przestań na zawsze obwiniać siebie. Musisz sobie 
wybaczyć, aby być godnym lepszej przyszłości. 

Puść przeszłość i weź a niej tylko najcenniejszą naukę           
i same dobre wspomnienia. 

Wszelkie obwinianie siebie oraz innych to olbrzymie 
hamulce zdrowego życia emocjonalnego i osobowego. 

Zrób proste ćwiczenie oczyszczające. 

 Napisz do siebie list, szczery i uczciwy. Napisz 

wszystko to, co zrobiłeś według Ciebie źle i za co 

się wstydzisz, masz do siebie żal i pretensje. Wy-

rzuć z siebie wszystkie toksyny, żale, złość i fru-

stracje. Pisz do siebie jak do przyjaciela. Następnie 

napisz zdania wybaczające. przebacz sobie na zaw-

sze swoje postępowanie, zachowanie, błędy. 

Podziel kartkę i zrób listę tych przebaczonych 
spraw w jednej kolumnie, następnie w drugiej obok 
każdej sprawy napisz - czego dzięki temu się 
nauczyłeś, kim się stałeś i jak to Cię wzmacnia na 
przyszłość. Poczuj wdzięczność za swoje "błędy" bo 
dzięki nim jesteś mądrzejszy.  
Wszystko sobie przebacz. 

 Zrób listę ludzi których zawsze obwiniałeś za swo-

je niepowodzenia, klęski, emocje.  
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Czego dzięki nim się nauczyłeś?  

Zrób dwie kolumny, po jednej stronie napisz imio-

na, nazwiska i zdarzenia które Cię zraniły. Po dru-

giej stronie napisz czego się dzięki tym osobom na-

uczyłeś, jak Cię to wzmocniło? 

Wybacz im wszystko. Nie obwiniaj więcej. 

 Spal kartki jako znak końca obwiniania siebie oraz 

innych. 

Twoje życiowe cele aby mogły się realizować, muszą być 
zależne w stu procentach tylko od Ciebie. 

Za wszelki brak postępów, niedostatek życiowy, długi, 
niedobrane związki, ponosisz odpowiedzialność głównie 
Ty i Twoje decyzje, lub ich brak. 

Zatem jak Ty się przyczyniasz do tego, jakim życiem dziś 
żyjesz? 

Odłóż książkę i przemyśl. 

Co zmienisz od jutra w działaniach?  

Czy naprawdę jesteś gotowy? 

Nie ma sensu osądzać czy krytykować innych ludzi. Mogę 
dać szczery i uczciwy feedback, czyli informację zwrotną        
o tym co zauważyłem, co odczułem, jednak wiem, że 
zachowanie człowieka to nie sam człowiek. 

Nie będę obwiniał nikogo za swój stan finansów, poczucie 
szczęścia czy przykrych zdarzeń w swoim życiu, gdyż 
większość co mi się przytrafia, przyciągnąłem sam, oraz 
przysłużyłem się do danego zdarzenia. 

Kończę z przerzucaniem winy na innych ludzi. 
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Biorę odpowiedzialność za wszystkie decyzje, kontrakty, 
umowy, relacje czy związki. Dotyczy to także relacji                  
i komunikacji interpersonalnej. 

To, czy z kimś się dogaduje, w dużej mierze zależy ode mnie    
i mojej elastyczności w budowaniu relacji międzyludzkich. 

Zanim wydam na kogoś "wyrok" zadam sobie pytanie, czy ja 
jestem bez skazy? 

Od teraz na zawsze przestaję krytykować ludzi, ewentualnie 
mogę dać informację zwrotną o zachowaniu. 

 

                                                        Podpis………………………………….  

 

 

 

"Świat jest twoim lustrem" – OSHO 

 

 

Strażnik wymarzonej przyszłości 

 

Nie wiem czy wiesz, ale na cokolwiek, na co kierujesz 
swoją uwagę, powołujesz to do istnienia.  

Przeczytaj to pierwsze zdanie jeszcze raz i skup się, czytaj 
dalej. 

Na czym obecnie skupiasz uwagę w swoim życiu? 
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Na pięknie, czy na brzydocie tego świata? 

Na celach czy przeszkodach? 

Na szansach czy zagrożeniach? 

Na relacjach czy manipulacjach? 

Na ludziach czy transakcjach? 

Na pieniądzach, czy na poczuciu sensu i wartościach? 

Na dawaniu, czy braniu? 

Na unikaniu zdarzeń, czy odważnym konfrontowaniu się?  

Dlatego od Ciebie głównie zależy, jakie będziesz miał życie.  

Twój wybór stworzy Ci kreację, stworzy przyczynę 
poziomu życia, finansów czy emocji. 

 Od Ciebie zależy jak będziesz zarządzał swoją uwagą, 
czasem i energią.  

Ta sama zasada dotyczy Twojego życia wewnętrznego. 

Na czym skupiasz uwagę? 

Na jakich myślach? Przekonaniach? 

Jestem pechowcem. Nic mi nie wychodzi. Nie wiem co 
robić. Ale życie jest ciężkie. Nic mi się nie udaje. Jestem za 
słaby. Znasz to skądś? Słyszysz to czasem w głowie?  
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Na czym się skupiasz, to powołujesz do życia. Twoja 
mentalność kreuje Ci wiarę w siebie, postawę i energię do 
działania, lub Cię hamuje i niszczy wewnętrznie.  

Aby stworzyć wymarzoną przyszłość, wejdź na ścieżkę 
realizacji swojej misji i powołania bezwzględnie. Przestań 
skupiać się na tym co było, tylko skieruj uwagę w stronę 
tego, dokąd zmierzasz. Tam gdzie patrzysz, masz szansę 
zobaczyć wszystko to, co jest dla Ciebie interesujące. Jeśli 
będziesz się patrzył w tył, daleko nie zajedziesz. 

Twój strażnik przyszłości się uczy… 

Od dzisiaj pomaga Ci odnaleźć swoją misję i pomoże nadać 
sens temu, czym będziesz się zajmował. Przełam się               
i odblokuj siłę która w Tobie drzemie, aby zaplanować cele 
oraz wyznaczyć harmonogram ich realizacji. Podejmij 
decyzję i przejdź do działania, bez patrzenia na boki, na 
innych, sceptyków czy na tych, którym nie wyszło. 

Nikt nie wie co jest dla Ciebie dobre, bo nie jest Tobą. 

Chciałbym abyś zrobił wszystko co potrzeba, byś miał 
swoją ukochaną pracę, ukochane zajęcie i godnie na tym 
zarabiał. Chciałbym abyś miał odwagę być tak silnym 
wewnętrznie, by żyć po swojemu, według swoich zasad        
i reguł, a nie według cudzych wytycznych. 

Stres spada o kilkadziesiąt procent jeśli wiesz co chcesz 
robić i widzisz w tym sens.  

Twoja świadoma przyszłość, należy do Twojego obszaru 
życia i masz moc, aby ją ożywić w realnym świecie.  

Chciałbym aby Twój strażnik cały czas przypominał Ci        
o tym, że możesz żyć swoją ukochaną rodziną, możesz mieć 
swojego ukochanego partnera lub sam ze sobą czuć się 
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bardzo dobrze. Możesz mieć swoje ulubione hobby                
i posiadać zainteresowania, które dają szczęście i radość. 
Absolutnie pod każdym względem możesz wyznaczyć 
kierunek drogi, którą chcesz iść przez każdy obszar życia, 
czy to zawodowy, rodzinny czy osobisty.  

Zaniedbanie pracy nad wyobrażeniem sobie tych 
obszarów, nad spisaniem idealnego wzorca przyszłości, 
powoduje brak dyscypliny w działaniu, brak sensownej 
celowości życia oraz nie wyzwala motywacji do działania. 
Jeśli nie wiesz jaką chcesz mieć przyszłość, to nie jesteś 
otwarty, skoncentrowany na konkretnym działaniu, nie 
przyciągasz potrzebnych sytuacji i ludzi, którzy mogliby 
być dla Ciebie dźwignią do Twojego ukochanego życia. 

Chciałbym aby Twój strażnik wymarzonej przyszłości, 
zawsze Cię pilnował. By włączał się wtedy, kiedy trafisz na 
odpowiednią okazję, osobę czy okoliczność, by przybliżyć 
się lub stworzyć wszystko to, o czym zawsze marzyłeś. 

Twój mentor będzie pilnował na zawsze, byś miał zapisane 
cele i był ich świadomy. Każde działanie będzie filtrował 
po to, abyś miał pewność czy przybliży Cię do celu, czy 
oddali. 

Niech odrzuca wszystko to, co Ci nie służy, co zabiera 
cenny czas i nie jest Twoją drogą życia. 

Niech silnie Cię obudzi i wyzwoli w Tobie potężne uczucia 
pragnienia i podążania za tym, co Ci się od życia należy. 

Strażniku, nie pozwól już nigdy więcej, aby życie tego 
który czyta, było przypadkowe i bezcelowe.  

Świat nie potrzebuje ludzi błądzących bez celu dla siebie. 
Nie po to przyszli na świat, aby być tylko dawcami 
nawozu… (heh, jak to określenie mi się podoba). 
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Pozwól sobie na to i obiecaj, że odnajdziesz cel życia              
i będziesz świadomie każdego ukochanego dnia kroczył      
w swoją przyszłość. A jeśli coś będzie chciało Ci zakłócić tą 
drogę i strącić Cię z twojej ścieżki życia, to Twój obrońca      
i opiekun, strażnik przyszłości - zaraz zainterweniuje             
i sprawi że wrócisz na swoją drogę i powołanie. 

Jeżeli rozumiesz, że możesz robić w życiu tylko dwie 
rzeczy, albo te które są Twoje i przybliżają Cię do 
wymarzonego stylu życia, albo robisz cudze i się oddalasz 
od swojej drogi. 

Jesteś gotowy znaleźć drogę i realizować tylko siebie bez 
znaczenia, co inni powiedzą?  

Zatem, powiedz sobie z ręką na sercu: 

Wejście na swoją ścieżkę życia wymaga odwagi, bo dużo 
łatwiej jest za kimś podążać niż tworzyć życie samemu - ale 
jestem gotowy. Jestem gotowy samodzielnie i kształtować 
swoją przyszłość i zrobić wszystko co potrzeba, aby żyć 
moim ukochanym i wymarzonym życiem. 

Jestem gotowy do systematycznej i ambitnej pracy, mając 
przed sobą wizję życia, do jakiego dążę. 

Pozwalam sobie na to, aby wziąć to, co mi się sprawiedliwie 
należy.  

Nigdy nie zejdę ze swojej ścieżki życia, bo tylko na niej mogę 
w pełni realizować swój potencjał. 

Zrobię następujący plan działania: 

1. Wyznaczę misję życia 
2. Spiszę wartości na których chcę zbudować 

przyszłość 
3. Wyznaczę cel główny życia 
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4. Wyznaczę cele mniejsze, poboczne 
5. Zaplanuję kroki i zadania 
6. Wyznaczę terminy realizacji zadań 
7. Przewartościuję swoje życie, kalendarz - znajdę czas 

na to, aby żyć swoim życiem. 
8. Podejmę całożyciowe zobowiązanie 
9. Zacznę działać i nigdy nie zrezygnuję z tej ścieżki 

Od teraz na zawsze będę skupiony na swojej świadomej 
ścieżce życia. Nic co nie jest dla mnie, mnie nie rozproszy. 

 

                                                       Podpis …………………………………. 

 

 

Strażnik zdrowego myślenia  

 

Nikt nie żyje w pełni życiem prawdziwym, realnym. 
Większość z nas żyje życiem urojonym, takim jakim go 
odbieramy, a nie takim jakie ono jest w rzeczywistości. Nie 
żyjemy zdarzeniami, tylko interpretacjami tych zdarzeń.  

Tak naprawdę, przez Twoje oczy wpada obraz ze 
wszechświata, przez uszy wpadają dźwięki, a te bodźce 
wywołują emocje, które pchają nas do działania lub 
hamują przed nim.  

Mózg interpretuje wszystko, co do niego trafia, czy to jest 
dobre czy nie. W podświadomości masz zainstalowane 
oprogramowanie, które jest wszystkim tym, co usłyszałeś, 
zobaczyłeś lub przeżyłeś przez całe życie.  Potworzyły Ci 



88 
 

się filtry, mentalność, pewna percepcja postrzegania. 
Twoje obecne myśli, to nic innego jak nawykowe  schematy 
odtwarzania przeszłości takiej, jaką postanowiłeś wybrać    
i przyjąć. Chcesz postrzegać siebie jako pechowca, proszę 
bardzo, Twój mózg służy Ci uprzejmie i będzie powoływał 
wszystkie zdarzenia, które potwierdzą tę myśl jako 
prawdziwą. Zaprogramuje się i dzięki temu także Twoje 
nastawienie na przyszłość, energia, samoocena, poczucie 
wartości. Twoja cała osobowość, to zbiór tego wszystko, co 
o sobie myślisz, na czym się skupiasz, w co wierzysz.  

Większość tych zdarzeń z przeszłości, usłyszanych słów - 
nie jest zgodna z faktem. Ktoś Cię postrzegał jako kogoś, 
kim nie jesteś, bo sam nie potrafił oceniać zdarzeń zgodnie 
z faktem. Dlatego często Twoja samoocena nie jest zgodna 
z faktem. Stworzyłeś sobie wewnętrzny opis świata, tego 
jaki jest, kim Ty jesteś, kim są ludzie - na opisach nie 
zgodnych z rzeczywistością i faktami.  

Twój obraz świata i siebie samego jest zatem bardzo 
prawdopodobnie nieprawdziwy, ale przyjmujesz go jako 
prawdę. Dlaczego? Bo co myślisz , to też potwierdza Ci 
Twój mózg. Jeśli powiesz - świat jest do kitu - mózg 
rozumie tą metaforę i spełni Twoje życzenie, pokaże Ci, że 
świat jest do kitu. Jednak świat "nie jest do kitu", świat nie 
jest kitem. Świat to świat, on po prostu jest, a to Ty 
nadajesz mu różne opisy, metafory. I dlatego czujesz się 
tak, jak się czujesz, masz poczucie wartości takie, jakie 
masz - bo wierzysz czasem w takie nieprawdziwe bzdury, 
gdyż obrazy potwierdzają to, w co wierzysz. 

Jakimi słowami dysponujesz w umyśle - taki tworzysz 
świat. 
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Słowa instalowały Ci środowisko i otoczenie, to od nich 
przejąłeś wzorce opisywanych zdarzeń. Gwarantuje Ci, że 
większość z nich, nie jest zgodna z faktem. 

Co myślisz o świecie, takim go postrzegasz i będziesz miał 
dowód, że to prawda.  

Prawda a fakt - to nie to samo. 

Fakt to prawdziwa rzeczywistość, a prawda, to jest to co 
widzisz i masz na to dowody w postaci obrazów i słów 
potrafiących dane zdarzenie czy osobę opisać. 

Dlatego często osądzanie czy krytyka, nie jest zgodna            
z faktem. 

Twój strażnik rozumie, że masz wybór postrzegania siebie, 
innych, oraz wszystkich zdarzeń - na faktach, lub na 
prawdzie. 

Chcesz postrzegać siebie jako szczęśliwca, pogodnego 
człowieka - proszę bardzo. Będziesz miał dostęp do 
wspomnień potwierdzających Twoje przekonania, 
odpowiednio pozytywnie będziesz szedł w przyszłość,         
a energia czy samoocena, diametralnie będzie się różnić od 
tej, jakbyś postrzegał się jako pechowiec, czy nieszczęśnik. 

Zdrowie myślenie polega na tym, postrzegał świat takim 
jakim jest naprawę, abyś siebie postrzegał realnie, a nie 
fałszywie i nieprawdziwie.  

Chcę, żebyś powołał teraz strażnika zdrowych myśli, które 
są podstawą do stworzenia optymalnego życia, pełnego 
spokoju, radości, dobrych emocji i szczęścia. 

Od dzisiaj na zawsze, będzie za Tobą chodziła wirtualna 
kamera, która będzie nagrywała wszystko to, co się dzieje 
naprawdę. Dlaczego? 
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Mózg nie widzi rzeczywistości, bo mamy przekonania 
wartości czy uprzedzenia, oraz swoje wzorce i schematy - 
czyli filtry. Czyli nie widzimy rzeczywistości jaka ona 
naprawdę jest, tylko jej swoją wersję. Ale kamera widzi, 
widzi to co jest naprawdę - ona nie ma żadnego filtra.  

Nasz mózg nie widzi rzeczywistości i nakłada interpretacje 
rzeczywistości a kamera widzi wszystko tak, jak jest.  

Czyli kiedy wstajesz rano i mówisz – „O kurczę, świat jest 
do bani! Beznadziejna pogoda.” Wyobraź sobie teraz test 
kamerą. Jest nad Tobą kamera, co ona zobaczy? Nieeee , 
ona nie zobaczy świata do bani, ona zobaczy i pokaże Ci 
świat. Świat to świat. To Ty uważasz, że jest do bani. To 
Twoja interpretacja. A świat nie jest do bani, co to w ogóle 
znaczy do bani? Jakbyś oglądał na telewizorze to, co 
pokazała kamera jak się budziłeś, to świat. Normalny 
świat, dzień, słońce lub deszcz, jakąś temperaturę, jakiś 
widok Ciebie, okna, łóżka. Trwa normalne życie, jest 
normalna pogoda - deszczowa, część natury. 

Twój strażnik  zdrowych myśli już wie, że życie jest. Ona 
jest. Ty jesteś. Oni są. Dzień jest. Praca jest. Cokolwiek 
dodajesz negatywnego, oceniającego, krytykującego - to 
osobisty Twój dodatek, interpretacja, która nie jest zgodna 
z prawdą i rzeczywistością. To nie jest fakt. 

Wszelkie myśli nie zgodne z prawdą, powodują niezdrowe, 
szkodzące emocje i zachowania.  

Kluczem do szczęśliwego życia, zawsze są myśli, bo to od 
nich zaczyna się wszystko, co osiągamy, jacy jesteśmy oraz 
jak postrzegamy siebie, świat oraz innych ludzi. 

Twoje osądy innych ludzi: debil, kretyn, mosiek, cymbał, 
głupek, i setki innych osądów - nie są zgodne                          
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z rzeczywistością. Oglądające obce osoby, zobaczą ludzi. 
Zwykłych,  normalnych ludzi takich jak Ty. 

Twoje osądy siebie: nie dość dobry, głupi, brzydki, kiepski, 
niegodny, biedny - to nie jest zgodne z rzeczywistością. 
Kamera zobaczy człowieka, normalnego człowieka. Koniec. 

Osądy świata czy kraju: szary, beznadziejny, smutny, do 
dupy, brzydki - to nie jest zgodne z rzeczywistością. 
Kamera zobaczy kraj, taki jaki jest naprawdę, a nie 
zgeneralizowany postrzeganiem jako zło, czy smutne 
miejsce. 

Na czym się koncentrujesz, to widzisz. Chcesz się 
koncentrować na tym, że na świecie jest bieda? Oki, ale to 
tylko część rzeczywistości, bo na świecie jest też dostatek      
i bogactwo. Na czym się skupisz, to będziesz doświadczał. 

Wierzysz w to, na czym się koncentrujesz i co mówisz. Jak 
się czujesz, kiedy mówisz do siebie - świat jest do bani? 
Dodaje Ci to sił? Czyni Cię radośniejszym? Dodaje energii? 
Nie.  

Kamera pokaże po prostu świat, nie widzi żadnej bani.  Jest 
świat, czyli rzeczywistość, a ludzie żyją w świecie 
nierzeczywistym, urojonym, wierząc - że świat jest do bani. 
Czują się źle, mają słabą energię, oraz złe samopoczucie, bo 
wierzą w tę myśl, która nie jest zdrowa, bo nie daje 
pozytywnych emocji. 

I teraz skup się bardzo  mocno. Słowa jakie wypowiadasz 
w myślach, mają duże znaczenie do tego, jak się 
postrzegasz, jak się czujesz, jaką masz postawę                        
i nastawienie. Każde słowo które opisujesz, każda myśl, 
absolutnie wpływa na całe Twoje życie, finanse, relacje czy 
samopoczucie. Każda myśl tworzy Ci świat wewnętrzny, 
Twoją bazę danych. Wszystko co kiedyś usłyszałeś, 
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zobaczyłeś i sam nazwałeś, tworzy Ci bazę i zasoby,              
z których korzystasz do opisywania świata zewnętrznego.  

Twoja przeszłość stworzyła Ci bazę danych, z której 
korzystasz dziś. Co trzeba zrobić, aby żyć szczęśliwiej            
i spokojniej? Zaktualizować bazę danych, oraz poczyścić 
bazę słów wypowiadanych o sobie, o innych oraz o świecie. 

Jeśli kogoś krytykujesz i mówisz - Ta Basia, to jakaś 
nienormalna jest! - tworzysz osąd, który nie jest zgodny z 
prawdą.. Kamera, która by chodziła za Basią, nie  
zobaczyłaby nienormalnej Basi, zobaczyłaby po prostu 
kobietę, czy dziewczynę. Kropka. Reszta to Twoje 
przekonania i filtry, niezgodne z faktyczną rzeczywistością.  

Jeśli Twój wewnętrzny krytyk mówi Ci - jestem kiepski, nic 
mi nie wychodzi - to nie jest zgodne z rzeczywistością. 
Kamera zobaczy człowieka, któremu w ciągu dnia 
wychodzi tysiące rzeczy, zadań, czynności - a to "nic" to 
nieprawdziwa generalizacja. 

Twój strażnik już wie na zawsze, że będzie postrzegać 
tylko prawdziwą rzeczywistość, a nie urojoną i fałszywie 
zinterpretowaną. Będzie pamiętał o kamerze z satelity, 
która nagrywa każdą sekundę życia i pokazuje prawdę, 
kiedy tylko będziesz jej potrzebował. Wystarczy na 
sekundę się zatrzymać i zapytać - "co widziała kamera?"      
i na spokojnie poznać rzeczywistość, a nie wierzyć w myśli, 
które często nie są faktem. 

Nie zdajesz sobie sprawy, ile stresu, lęków, depresji czy  
barier mają ludzie, bo nie żyją w prawdziwym, istniejącym 
faktycznie świecie. Nie widzą tego co jest, tylko 
wyolbrzymiają, generalizują i zniekształcają rzeczywistość.  

Życie iluzją nieprawdziwą, wywołuje prawdziwe emocje       
i zachowania. 
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Mózg przekłamuje. Test "satelitarną kamerą" daje Ci 
dowód na to, że to co myślisz, a to co jest, to są dwa 
różne światy.  

Zatem od teraz Twój strażnik prawdziwych myśli, będzie 
natychmiast sprawdzał test kamerą, jeśli tylko złapiesz się 
na tym, że jesteś smutny, przygnębiony, złapałeś ponury 
nastrój czy dopadnie Cię lęk i strach. Będzie sam oceniał 
czy to co myślisz, czy to co sądzisz, jest zgodne                        
z rzeczywistością.  

Pamiętaj! Wszelkie generalizacje: każdy, zawsze, wszystko,  
nie są zgodne z rzeczywistością.  

Wszelkie osądy i opinie : on, ona, oni, tamci - nie są zgodne 
z rzeczywistością, to tylko Twoje interpretacje w które 
wierzysz i potwierdzasz obrazami. 

Samokrytyka: jestem głupi, nienormalny, biedny, mam 
pecha, nie jestem dość dobry, nie nadaję się, mam pod 
górkę, mnie nigdy nic nie wychodzi - to nie jest zgodne           
z rzeczywistością. To nieprawdziwe generalizacje. 

Sprawdźmy. Przychodzi do mnie człowiek na spotkanie              
i mówi: 

- Wiesz, tak naprawdę to jestem beznadziejny.  
Ja odpowiadam: 
- STOP. Czy to jest zgodne z prawdą?  
- No tak.  Jestem beznadziejny.  
Idę po kamerę video i mówię mu:  
- Podłączam ją w tej chwili pod telewizor,  nagram Cię na 
chwilę i Ci to puszczę. Oki, powiedz mi co widzisz?  
- Nooooo, siebie widzę.  
- No, siebie widzisz, ale czy widzisz kogoś beznadziejnego? 
– Nie. 
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- Czyli Twoje myśli o sobie, które stały się przekonaniem    
w które wierzysz, są nieprawdą. 
 
Kamera nie zobaczy osoby beznadziejnej, kamera zobaczy 
człowieka, bo ona nie ma filtrów. Test kamerą przybliża 
nas bardziej do prawdy. Nie przekłamuje tak bardzo jak 
mózg.  

Od teraz strażnik zawsze będzie badał Twoje myśli, które 
Ci nie służą, oraz nie wywołują dobrych uczuć. Od teraz 
Twój strażnik włącza się za każdym razem, kiedy się 
krytykujesz, kiedy dowalasz innym ludziom, gdy osądzasz 
siebie i świat. 

Jeśli nie będziesz żył tym, co jest rzeczywiste i realne,             
a będziesz żył tym Twoim wyobrażonym, nieprawdziwym 
światem, to robisz sobie krzywdę i zabierasz sobie bardzo 
dużo dobrego humoru, szczęścia i dobrych emocji wierząc 
w coś, co nie jest prawdziwe.  

Ludzie przychodzą do mnie i mówią, „wiesz, zachowuję się 
jak idiotka.” Stop! Czy to jest zgodne z prawdą? Czy kamera 
zobaczy kobietę fajną i normalną którą jesteś, czy zobaczy 
idiotkę? I od razu olśnienie… - „ale ja się czuje jak 
idiotka…” - aaaaa, ale uczucia to co innego, je wywołują 
myśli.  

Uczucia są prawdziwe, ale one powstają na wskutek tego 
co widzisz i co do siebie mówisz. Uczucia poprzedzają  
myśl, a myśli nie są zgodne z rzeczywistością. Dlatego jeśli 
przekręcasz słowa, używasz opisu siebie czy świata źle 
dobranymi słowami, będziesz miała emocje 
niedopasowane do rzeczywistości. Słowo idiotka nie 
dotyczy ciebie. Nazywasz siebie idiotką, obraz powstaje za 
słowem, widzisz siebie jak się idiotycznie zachowujesz, no   
i faktycznie w to wierzysz. To nie jest zgodne z prawdą. 
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Jesteś kobietą i zachowujesz się jak kobieta, może 
niewłaściwie się zachowałaś w danym momencie, ale to 
nie ma nic wspólnego z idiotką. Poza tym, jak się czujesz, 
tak do siebie mówiąc?  

Ostatnio na spotkaniu spytałem mężczyznę w czym ma 
problem? A on mówi:  
- Wiesz, wszystkie kobiety mnie tak naprawdę olewają.  
A to ja odpowiadam: 
- Uuuu, to ciekawe… Ale jak na stojąco? Kucają??  
On zaczął się śmiać.  
- No nie, nie olewają mnie dosłownie!  
- Stop. Czy to jest zgodne z prawdą? Czy to co mówisz 
teraz, jest zgodne z prawdą? Robimy test kamery, jakby 
kamera za tobą chodziła. Rozmawiasz z kobietą prosisz ją 
do tańca, tam jest jakaś odmowa, jest jakiś dialog, ale czy 
tam widać olewanie ciebie? Czy ona cię olewa? Czym wodą, 
piwem? Moczem? Wyobrażając sobie nagranie z kamery, 
zobaczylibyśmy jak  kobiety rozmawiają z tobą. Zatem to 
twoje przekonanie nie jest zgodne z prawdą. Tak czy nie?   
- No nie.  
- Jak się czujesz wierząc w tę myśl?  
- Źle.  
- A czy twoja wartość się buduje kiedy tak myślisz?  
- Nie, mam niskie poczucie własnej wartości.  
- Dokładnie, ale w to wierzysz, w coś co nie jest realne          
i prawdziwe.  
 
Dlatego pobudzenie strażnika, który będzie dbał o Ciebie, 
który będzie Cię chronił przed negatywnymi myślami i tym 
co nie jest zgodne z rzeczywistością, jest bardzo ważne,       
a nawet niezbędne do lepszego życia.  

To samo dotyczy wszystkiego, na co zwracasz uwagę            
i zabiera Ci energię. Wstajesz rano i mówisz – „eee, to jest 
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kiepski dzień.” Stop! To jest normalny dzień. I to jest 
prawdziwe, to jest rzeczywistość. Wybierz zasoby i idź w 
przyszłość. Nie rób z siebie ofiary.  

Czy Twój dialog robi z Ciebie ofiarę? Czy Twój dialog 
wewnętrzny, jest zgodny z rzeczywistością?  
- Mój mąż to świnia! Tak?  
- A to ciekawe. To pokaż mi zdjęcie. W korycie śpi?  
- Nie, po prostu jest świnią.  
- A  ja myślałem, że jest człowiekiem. Nie myślałem że 
można za warchlaka wyjść za mąż, no i sex… wrrrr. 
 
Słuchasz czasami siebie, co do siebie mówisz? Słuchasz 
czasami swoich myśli? Czy one są zgodne                                 
z rzeczywistością?  

„Mam  beznadziejne życie.” - Nie! Kamera zobaczy życie. 
„Wiesz Sławek, ale ja jestem na dnie.” Nie! Nie jesteś na 
dnie, chodzisz po ziemi tak jak ja. Nie widzę żadnego dna. 
Ale jak się czujesz, kiedy wierzysz i mówisz do siebie, że 
jesteś na dnie? Perfidnie się czuje… Dokładnie.  

Twój strażnik od dzisiaj zmienia Ci myślenie. Pilnuje żebyś 
nie schodził z pozytywnej energii, żebyś nie schodził               
z pozytywnej drogi.  

Strażnik będzie pilnował pozytywnych słów, które Ci nie 
zabierają energii, wiary w siebie czy nie zaniżają 
samooceny.  

Od dzisiaj przestajesz żyć światem urojonym, który nie 
istnieje. Podstawową zasadą zdrowia psychicznego, 
zdrowych emocji, osiągania celów, poczucia własnej 
wartości - jest życie światem realnym. Do tego jest 
potrzebna zdrowa lingwistyka.  
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Od dzisiaj Twój strażnik filtruje każde Twoje słowo                
i patrzy, jaki ma wpływ na Twoje samopoczucie, na emocje 
i samoocenę.  

Każde słowo tworzy Twój świat.  

Rozumiesz? Koniec życia nierealnym i nierzeczywistym 
światem, chyba że zawsze chcesz pakować się w kłopoty. 
Często mieć depresję, odczuwać stan lęku czy stresu, 
poniżenia samego siebie oraz oddać swoje życie w ręce 
innych ludzi. Nie nazywaj siebie więcej słowami które 
Ciebie nie odzwierciedlają w rzeczywistości. Nie jesteś 
żadną szarą myszką, porąbaną osobą, beznadziejnym 
facetem - bo to nie jest zgodne z faktem. Kamera nie 
zobaczy żądnej szarej myszki i żadnego szarego pionka. – 
„Wiesz, bo ja w tym szarym życiu jestem tylko pionkiem”. 
Nie! Życie nie jest szare, a Ty nie jesteś pionkiem                   
w rzeczywistości. Ja widzę człowieka, który ma takie same 
szanse jak każdy inny, żeby żyć takim samym 
wymarzonym życiem. Ale jak się będziesz nazywał, że 
jesteś pionkiem, czy żył przekonaniem, że miałeś 
"przerąbane dzieciństwo", no to nic Ci się w życiu nie 
zmieni.  

„Wiesz Sławek… ja jestem rozbita. Ostatnie małżeństwo mi 
się rozleciało.” Nie! Małżeństwo się po prostu nie rozlatuje, 
małżeństwo po prostu przestaje istnieć. Po prostu związek 
się skończył. Istniało, a teraz zaczyna się coś nowego. Tak 
samo nie jesteś żadną rozbitą osobą. Nie widzę tutaj 
kawałka ręki czy, nogi jesteś całym zdrowym człowiekiem. 
Ne masz "rozwalonych emocji", czy "pojechanego 
charakteru", ani "pierdołowatego męża" jak niektórzy 
mówią .   

„Wiesz przychodzę do ciebie, bo nie radzę sobie, mam 
rozwalone emocje.”  - Nie widzę! Gdzie masz je rozwalone? 
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To nie jest precyzyjne określenie stanu faktycznego. 
Możesz czuć jakiś dyskomfort, ale nie jesteś rozwalony.  Jak 
się czujesz kiedy jesteś rozwalony? Jak się czujesz kiedy 
wierzysz w to, że masz popieprzone życie?  

Zauważ co do siebie mówisz i przestań w to wierzyć.  

Uważaj, co mówisz do najbliższych, ukochanych ludzi. Czy 
to co mówisz, jest zgodne z prawda i faktem? 

Rodzice kaleczą swoje dzieci, bo fundują im dialogi w stylu 
– zawsze bałaganisz, ciągle się spóźniasz, ty zawsze masz 
wymówki, nigdy nie robisz niczego dobrze, bogaci to 
złodzieje, oraz tysiące innych bzdur, w które potem wierzą 
dzieci, a te stwierdzenia, nie są oparte na faktach. 

Twój coach zdrowego myślenia, niech zawsze Cię teraz 
pilnuje. Jeśli zaczniesz stosować nieprawdziwe określanie 
tego co jest, kogo widzisz, z kim mieszkasz, za kogo Ty się 
tak naprawdę uważasz, wymierz sobie policzek. Serio. 
Chlaśnij się w niego! Niech Ci to instaluje inne myślenie        
i nie ważne gdzie wtedy będziesz, czy w restauracji, czy       
u znajomych. Szokowa terapia czasem jest potrzebna.  

Kiedy uświadomisz sobie, na jaką skalę żyjesz światem 
opartym nie na faktach, tylko na Twoich fałszywych 
interpretacjach, to po kilku policzkach, wejdzie Ci w krew    
i w nawyk życie realnym światem. Od teraz zawsze testuj 
myśli i przekonania tą wirtualną, satelitarną kamerą, 
poprzez zadawanie prostych pytań - czy to jest fakt? Czy to 
co ja myślę, jest naprawdę oparte na faktach?  

Myśli mają duży wpływ na Twój stan zdrowia 
psychicznego stres i na poczucie Twojej własnej wartości 
czy samoocenę. Niszczenie i psucie relacji międzyludzkich 
to nic innego, jak tylko osądy oparte nie na faktach, tylko 
generalizacjach i fałszywych opiniach.  
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Jakie "epitety" i określenia wypowiadane są podczas 
kłótni? Prawdziwe? Zgodne z faktem? Nie. A jakie skutki 
wywołują? Prawdziwe. 

Życie prawdziwym światem, mówienie słów zgodnych         
z faktem, widzenie i opisywanie świata takim, jakim on 
naprawdę jest, mówienie do siebie w prawdziwy i realny 
sposób, to jest klucz do szczęścia i prawdziwych emocji.  

Jakiekolwiek wyolbrzymienia, generalizacje, sprawdzaj czy 
to jest zgodne z prawdą. Jeżeli nie, to nigdy więcej tego nie 
rób. Zatem zrób ćwiczenia.  

Ćwiczenie pierwsze 

Opisz siebie bez żadnych ograniczeń. Wygarnij sobie 
wszystko, co do siebie masz. Wszelkie pretensje, żale, 
złości i niewybaczone sprawy. Odkryj swoje najgorsze 
cienie, co tak naprawdę o sobie sądzisz.  

 

 
 

Ćwiczenie drugie teraz ze strażnikiem 

To wszystko co napisałeś, zbadaj dokładnie, czy jest 
zgodne z faktem. Cały czas badaj każde słowo i zdanie, 
testem kamery. Czy faktycznie to, co o sobie sądzisz, to 
samo byśmy zobaczyli w telewizji? Weź ołówek czy 
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długopis, i podkreśl wyrazy czy przekonania, które kamera 
by nie pokazała, jakby oglądał to ktoś, kto Ciebie nie zna. 

Część druga ćwiczenia 

Napisz teraz o sobie w prawdziwy sposób, wszystko oparte 
na faktach. Sprawdź test kamerą, czy na pewno wszystkie 
przymiotniki, czasowniki i wyrazy opisujące Ciebie, są 
oparte na faktach. 

 

 

Ćwiczenie trzecie 

Zrób listę pięciu osób które Cię otaczają. W rodzinie, pracy, 
współpracy, pracownicy, szef czy teściowa. Napisz 
wszystko co sądzisz nawet o swoim wrogu, o konkurencji o 
firmie którą reprezentujesz. Napisz także o kimś, kto 
bardzo mocno Cię skrzywdził i zbadaj, czy to jest 
rzeczywiste, czy to jest zgodne z prawdą. I nie oceniaj czy 
to jest dobre czy nie. Nie chodzi o to. Zbadaj tylko czy 
żyjesz realnym światem, czy nierzeczywistym. Czy żyjesz 
prawdą, czy iluzją, czy piszesz sobie historie własne które 
nie są zgodne z prawdą, ale które powodują w Tobie 
nienawiść, uprzedzenia, jakąś wrogość.  
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 Osoba pierwsza o której chcesz napisać ……………….. 

 

 

Zbadaj teraz opis testem z kamery. Czy ten osąd jest 
zgodny z faktem? Czy to tylko subiektywny pogląd?               
(subiektywny, znaczy Twój osobisty) 

 Osoba druga o której chcesz napisać ……………….. 
 

 

 

Zbadaj teraz opis testem z kamery. Czy ten osąd jest 
zgodny z faktem? 

 

 Osoba trzecia to ………………..  
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Zbadaj teraz opis testem z kamery. Czy ten osąd jest 
zgodny z faktem? 
 
 

 Osoba czwarta  to……………….. 
 

 

 
 

Zbadaj teraz opis testem z kamery. Czy ten osąd jest 
zgodny z faktem? 
 

Osoba piąta o której chcesz napisać  to ……………….. 
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Poobserwuj jak postrzegasz świat i ludzi. Zadaj sobie 
pytanie, co tak naprawdę sądzę o ludziach? Czy nie robię 
im czasem krzywdy, wydając pochopne opinie i osądy? czy 
na pewno mam prawo oceniać innych? Czy to, co o nich 
myślę, jest oparte na faktach? 

A jakie masz poglądy a temat polityki, sportu, kibiców 
innego klubu? 

Masz klucz do zdrowia i spokoju, o ile wdrożysz to 
wszystko czego się uczysz w życie. 

Twój strażnik będzie nagrywał wszystko to  24 godziny na 
dobę, co się będzie działo w Twoim życiu. Zawsze będzie 
mógł wrócić pamięcią do tego, co Cię zdenerwowało, było 
przykre, czy przyniosło cierpienie. Zaraz Twój strażnik 
załączy test kamery i zobaczy czy opisujesz dane zdarzenie 
zgodnie z prawdą, czy wyolbrzymiasz i halucynujesz. 

Od teraz żyj prawdą. Nie wyolbrzymiaj, nie generalizuj, nie 
żyj cudzym życiem. Pilnuj opisywania tego, co widzisz 
zgodnie z faktem. Pilnuj każdego słowa, pilnuj dialogu 
wewnętrznego, który Cię krytykuje czy osądza. Gwarantuję 
Ci, ze większość Twoich myśli nie jest faktem. Zatem 
przestań wierzyć w to co myślisz, tylko sprawdzaj. 

Wsłuchaj się w swoje słowa, czy żyjesz prawdziwym 
światem.  

To słowa i myśli uczynią Ci życie pięknym i wspaniałym, 
lub piekłem na ziemi.  

Twój strażnik wie, co ma od teraz robić… 

Jeżeli jesteś gotowy żyć faktami a nie iluzjonistycznym 
światem, który nie istnieje, to przeczytaj tekst poniżej             
i zdecyduj. 
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Jestem gotowy od teraz żyć zdrowymi myślami, które dadzą 
mi spokój, dobre samopoczucie, godne poczucie wartości, 
oraz dobre relacje ze sobą. 

Od teraz na zawsze będę zwracał uwagę na fakty, przestaję 
generalizować, wyolbrzymiać, żyć czymś, co nie jest prawdą. 

Nie wypowiadam się na podstawie niesprawdzonych faktów 
lub cudzych opinii. 

 

                                                    Podpis ……………………………….. 

 

 

Strażnik przekonań 

 

Jak już wiesz najważniejszą, sprawą dla Twojego zdrowego 
życia, jest żyć prawdą. Czyli opisywać życie, zdarzenia           
i ludzi zgodnie z tym co widzisz, a nie z tym co czujesz. Bo 
uczucia wynikają z myśli, a jeśli myśli nie są prawidłowe, 
to uczucia też nie odzwierciedlają adekwatnie tego, co się 
wydarzyło lub co zobaczyłeś.  

Każdego dnia, a w zasadzie non stop, masz w głowie myśli. 
Jakość tych myśli będzie decydować o tym, jak się czujesz, 
jak się zachowujesz , ile zarabiasz, jaki masz związek, jaką 
masz samoocenę i czy jesteś szczęśliwy. Badaj swoje 
kluczowe przekonania za pomocą tych narzędzi i tych 
pytań które Ci podam i które osobiście poznałem i sam 
stosuję. 
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Pierwsze już znasz. Pojawiają Ci się różne myśli, różne 
osądy różne opinie, krytykanctwo czy ataki słowne na 
siebie i innych.  Zadaj zawsze pytanie - Czy to  jest zgodne    
z prawdą? Czy to jest prawdziwy osąd? Czy to samo 
zobaczy kamera i inny człowiek oglądający na telewizorze? 
Czy to samo uwzględni zdjęcie z aparatu fotograficznego? 

Już wiesz, że wszelkie zniekształcenia typu - jestem 
beznadziejny, jestem nic nie wart, nic nie potrafię, nie mam 
pewności siebie, jestem nieśmiały, jestem brzydki… itd. – 
nie są zgodne z faktem. Zawsze kamera zobaczy tylko 
człowieka – koniec. Zawsze na zdjęciu będzie jakiś 
mężczyzna i jakaś kobieta. Reszta to interpretacja osobista. 
Wybór czy chcesz się oczerniać, czy widzisz w sobie 
pozytywne rzeczy - to tylko Twoja decyzja i praca nad 
sobą. 

Wybieraj zawsze stronę pozytywną. Nie ma nic złego w 
tym, że czasami jesteśmy smutni, bo życie to nie tylko 
radość i śmiech. Nie jesteś w stanie kochać jeśli nie 
przeżyłeś nienawiści. Nie jesteś w stanie być spokojny jeśli 
nie przeżyłeś stresu. Wszystko jest potrzebne, ale żadna 
skrajność nie jest dobra. Dlatego uważaj jak interpretujesz 
świat, czy jest on dla Ciebie pozytywny czy nie, ma to 
ogromne znaczenie w każdym polu życia.  

Ja przez bardzo długi czas myślałem o sobie, że jestem 
nieśmiały. I w pewnym momencie to blokowało mnie 
przed działaniem. Skoro wierzyłem że jestem nieśmiały, to 
moje zachowanie było dokładnie takie jakie były myśli.  

Stworzyłem przekonania, które nie były oparte na faktach, 
ale które zawładnęły moją wiarą w siebie i samooceną. 

Zwracałem uwagę na to, że jestem teoretycznie nieśmiały, 
ale nie zwracałem uwagi, jak trzeba było zrobić 
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prezentacje czy szkolenie na 400 osób, to ją zrobiłem..  
Pewnie że są momenty w których jestem nieśmiały, ale to 
nie znaczy że ja taki jestem cały czas. Nie mogę się 
identyfikować z tym, że jestem nieśmiały, bo to nie jest 
zgodne z prawdą. Prawdziwe przekonanie brzmi, jestem 
normalny, czasami tylko bywam nieśmiały. Ale to jest ok., 
tylko jak się czuję, kiedy wierzę w te myśl? Przekonanie 
oparte na tej myśli - jestem nieśmiały, to generalizacja, 
niezgodna z faktem i z rzeczywistością. Zgadza się? Cały 
czas - nikt nie jest nieśmiały. 

Przekonanie – ‘jestem brzydka” - nie jest zgodne z prawdą.  
W porównaniu z kim? Z kobietami przerobionymi               
w photoshopie? Z gazet? W porównaniu do wszystkich 
kobiet świata? 

„Czuję się niemęski” - w porównaniu z kim czujesz się 
niemęski?  W porównaniu z mężczyznami którzy od 10 lat 
chodzą na siłownię? Są wyżsi? Mają więcej włosów? To nie 
ma sensu. Przestań tak mówić i zacznij w końcu mówić 
poprawnie, że jesteś w porządku taki, jaki jesteś. 

Przychodzą do mnie ludzie, którzy krytykują swoich 
partnerów.  
– Mój mąż to nieudacznik.  
- Czy to jest zgodne z prawdą? Oczywiście że nie. Czy 
zawsze był nieudacznikiem? Zawsze był we wszystkim 
dobry? Herbaty też nie zrobi? Nie zrobi sobie kanapki? Nie 
chodzi do pracy?  
- Nie no chodzi…             
- Ooooo, czyli jednak coś potrafi? Nie jest nieudacznikiem. 
Nie ma ani jednej rzeczy, którą zrobił dobrze i poprawnie? 
To przekonanie o nim to bzdura. Gdyby kamera chodziła za 
nim cały dzień, to by się okazało, że tysiące rzeczy robi 
dobrze. Dobrze jeździ samochodem, dobrze kasuje bilet, 
potrafi zrobić zakupy, potrafi wyjść na piwo.  
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Zawsze jest tak, że coś wychodzi nam lepiej a coś gorzej. 

Tak naprawdę nikt do końca nie jest zły. Nikt. Nikt do 
końca nie jest beznadziejny, denerwujący, spóźnialski. 
Nikt. Możesz tylko tak się czuć, jeśli wierzysz w to, co do 
siebie mówisz. Kropka.  

Nie warto wierzyć własnym myślom.  

Każde słowo, które masz w myślach, które mówisz do 
innych i do siebie, wywołuje określone stany emocjonalne. 
Dlatego drugim narzędziem będzie sprawdzanie, czy te 
myśli pozwalają Ci czuć się tak, jak chcesz się czuć. Oprócz 
sprawdzania prawdy i rzeczywistości, zadaj sobie kolejne 
pytanie: Czy ta myśl i przekonanie, pozwala mi dobrze się 
czuć? Czy to przekonanie pozwala mi odczuwać takie stany 
emocjonalne jakie chce?  

Jeśli tak nie jest, wyrzuć tę myśl i zastąp ją inną. 
Natychmiast zmieniaj kierunek myśli i zmieniaj 
przekonania.  

Jak to sprawdzić? Spotykam się z ludźmi którzy mówią -  
„Wiesz, jestem bardzo przybity.” Mówię STOP. Po pierwsze 
czy to jest fakt? - No nie. Kamera zobaczy cię przybitego, 
gdzie? Do krzyża? Do podłogi? Mówisz jestem przybity. To 
nie jest zgodne z prawdą. I to już wiesz.  

A teraz zbadajmy samopoczucie. Czy wiara w tą myśl że 
jesteś przybity, pozwala Ci czuć się tak, jak chcesz się czuć?   
- No nie…  
- Więc po pierwsze, to nie jest zgodne z prawdą. Żyjesz 
czymś czego nie ma, bo nie jesteś przybity a po drugie, 
jakie masz emocje? Jak się czuje człowiek, który czuje się 
przybity? Naprawdę jesteś przybity?  
- No nie, nie  jestem.  
- Masz teraz chwilowo gorsze samopoczucie, tak?     
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- No tak, chwilowo mam gorsze samopoczucie. 
 - Ok., czy ta myśl - jestem przybity - pozwala ci czuć 
szczęście?  
- No, nie…   
- A pozwala ci czuć spokój?   
- No, nie…  
- No, to zamień ją.  
- W tej chwili nie czuję się najlepiej.   
- Ok. to jest bardziej zgodne z prawdą. Czy pozwala ci to 
czuć się  tak, jak chcesz się czuć?  
- No, nie do końca.  
- Ale już lepiej. A poza tym, co w tym złego, że czasami nie 
czujesz się tak, jak chciałbyś się czuć? Że czasami masz 
gorsze samopoczucie? Masz prawo czuć się czasami gorzej. 
To przekonanie - W tej chwili nie czuję się najlepiej - ma 
zupełnie inną intensywność wpływania na emocje. Zgadza 
się?  
 
Teraz pomyśl, sobie jakie dialogi wewnętrzne prowadzą 
ludzie.  

Jestem beznadziejny. Czy to zdanie jest zgodne z prawdą? 
Czy pozwala się czuć tak, jak ludzie tego pragną? No nie, bo 
beznadzieja zabiera energię i poczcie wartości, to jest 
cierpienie.  

Nic mi nie wychodzi. Czy to jest zgodne z prawdą ? No, nie. 
Jak nic Ci nie wychodzi? Wstałeś z łóżka, wyszedłeś               
z domu, wszedłeś do autobusu, do tramwaju, zjadłeś 
śniadanie, i to jest zgodne z prawdą. Tysiące spraw nie 
poszło jakbyśmy chcieli, ale tysiące się też udało. A jak się 
czujesz kiedy myślisz i wierzysz w to, że nic Ci nie 
wychodzi? No, beznadziejnie.  

Ten dzień jest paskudny.  Jak się czujesz wierząc w taki 
dzień? Jakie masz życie?  
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- Moje życie to farsa…  
 -Yhy, a jak się czujesz kiedy w to wierzysz?  
- No, beznadziejnie.  
 
„Mój biznes się rozlatuje.” Czy to jest zgodne z prawdą? 
Gdzie, w powietrze? Gdzie się rozlatuje? No nie rozlatuje 
się. A jak się czujesz skoro w to wierzysz?  

Wiesz, nasze małżeństwo się sypie… - uuu, ciekawe. 

To nie zdarzenia powodują cierpienie, tylko słowa i myśli, 
którymi interpretujesz te zdarzenia, a wiara w te wszystkie 
osądy, powoduje cierpienie emocjonalne. Cierpienie 
emocjonalne, powoduje odpowiednie zachowanie, oraz 
działanie. 

Powtarzane słowa które nie są weryfikowane, czy są 
oparte na faktach, tworzą szkodliwe przekonania, oraz 
schematy myślenia.  

Wróć do rzeczywistości i zacznij żyć tym co jest. I wszelkie 
inne przekonania typu… piłkarze to.. politycy to… ludzie to 
to… ta firma to… świat jest taki… - Czy to jest zgodne             
z faktem? Czy to jest rzeczywiste?  

I jak się z tym czujesz kiedy tak myślisz? Czy tak jak zawsze 
chciałeś się czuć?  

Twój strażnik niech zawsze wyłapuje słowa niezgodne          
z prawdą, osłabiające Ciebie, zabierające Ci Twoją wartość 
siebie, powodujące stres i brak dobrego samopoczucia. 
Pamiętaj że sam tworzysz swoje życie. Nikt i nic poza Tobą 
nie może Cię ani zranić,  ani zdenerwować.  

To nie zdarzenia Cię denerwują.  

To nie ludzkie zachowania Cię denerwują. 
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To tylko Twoja interpretacja rzeczywistości, w którą 
wierzysz.  

Przekonania muszą Cię wspierać, chronić Twoje 
samopoczucie, mają pomagać Ci osiągać cele, chronić 

Twoje poczucie wartości i zdrowie, dodawać Ci skrzydeł i 
energii. Mają budować Twoją silną i pozytywną 

samoocenę. 
 

Jestem gotowy na zawsze pilnować pozytywnego 
nastawienia, oraz pilnować myśli i przekonań, aby były 
oparte na zdrowym myśleniu. 

Od teraz na zawsze będę korzystał tylko ze zdrowych 
przekonań. 

 

                                                  Podpis ………………………………….. 

 

 

Strażnik poczucia wartości i wiary w siebie 

 

Każda myśl osłabia albo wzmacnia Twoją wartość siebie. 
Jeżeli ktoś wiecznie chodzi i ma w głowie taki dialog - 
jestem beznadziejny, nikt mnie nie kocha, do niczego się 
nie nadaję, nie potrafię, nie umiem, nie znam się… - to jak 
myślisz, wiara w te przekonania, powoduje wzrost 
poczucia własnej wartości, czy osłabienie jej?  Oczywiście 
osłabienie.  
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Zobaczmy takie przekonanie - świat jest zły, żona mnie nie 
kocha, ludzie są wredni, nie umiem zarabiać, zawsze będę 
biedny, szczęście mnie omija… - poprawiają Twoje 
poczucie wartości, czy osłabiają? Wiesz… 

Nic mi nie wychodzi, nic mi się nie udaje - takie 
przekonania poprawiają Twoje poczucie własnej wartości? 
A czy są zgodne z rzeczywistością? A czy takie przekonanie 
pozwala Ci czuć się tak jak chcesz się czuć?  

Dlatego Twoje poczucie własnej wartości, Twoja 
samoocena i kompleksy, wywodzą się z nieodpowiedniego 
dialogu wewnętrznego, czyli ze słów którymi się 
programujesz i w które wierzysz. To one ściągają                   
i przywołują Ci pewne obrazy, które potwierdzają to, co       
o sobie mówisz.  

Jeśli pada słowo "jestem beznadziejny", jest przekopywany 
twój katalog - baza danych, i mózg szuka potwierdzenia 
tych słów. Zawsze znajdzie takie doświadczenie życiowe,  
w którym faktycznie tak się czułeś, więc będzie w to 
wierzył. Ale to nie jest rzeczywiste. Rzeczywistością  jest 
to, co jest w tu i teraz. Nie ważne jaki byłeś kiedyś. Nie 
ważne co przeżyłeś.  

Wiec jeśli ktoś mówi – „Wiesz Sławek, mój świat się 
rozwala, wszystko mi się sypie.”  To po pierwsze nie 
poprawia jego wartości, po drugie nie jest to zgodne            
z rzeczywistością. 

To lingwistyka codzienna, którą prowadzimy sami ze 
sobą, lub w stosunku do innych zdarzeń czy ludzi, jest 
głównym powodem złych nastrojów, czy niszczonych 
relacji. 

Możesz całkowicie ją kontrolować, zatem masz wpływ na 
swoje życie i samopoczucie. 



112 
 

Dlatego instaluję Ci wiecznego strażnika słów, który od 
teraz na zawsze będzie pilnował Twojego wewnętrznego 
dialogu, będzie uciszał Twojego krytyka oraz sędziego,       
a sceptyka przeprogramuje na wspierającą osobowość 
pozytywną.  

Strażnik będzie filtrował, co jest Twoim dialogiem 
realnym, a co nie pochodzi od Ciebie. Usunie to, co inni do 
Ciebie mówili i w co uwierzyłeś. Przestanie słuchać ludzi, 
którzy zabierają Ci energię, wiarę w siebie oraz poczucie 
wartości. 

Zacznij tworzyć siebie prawdziwego, mądrzejszego, więcej 
świadomego i radośniejszego, poprzez tak prostą rzecz, jak 
zmianę słów i myśli. Twój strażnik Cię w tym wspomoże. 

Od dzisiaj na pewno da Ci znać jak tylko będziesz chciał       
o tym pamiętać już na zawsze.  

Zadaniem Twojego osobistego mentora, który powstał już 
jako część osobowości, będzie Cię wspierać, także                
w realizacji celów i zadań.  

Zastanów się: 

Czy krytyka siebie, pomaga Ci osiągać cele?  

Pozwala Ci realizować Twoje marzenia?  

Czy dowalanie sobie poprzez ostre słowa, przybliża Cię do 
wymarzonego życia i upragnionych emocji?  

Stajesz się szczęśliwszy, kiedy prowadzisz pesymistyczny 
dialog wewnętrzny?  

Nie, słowa typu - nic mi nie wychodzi, nie potrafię, nie dam 
rady, nie umiem, nigdy nie pomogą w realizacji zadań            
i celów. Do tego niszczą samopoczucie oraz wizerunek 
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własny. Konsekwencje potępiających dialogów widać          
w zachowaniu, oraz fizjologii ciała. Stan zdrowia 
człowieka, to często wynik jego stanu psychicznego. 

Nie oddawaj swojego życia pod panowanie myśli, bo one 
przejmą całą Twoją egzystencje. One wykreują Ci 
przyszłość której nie chcesz, oraz zabiorą zdrowie i pogodę 
ducha. 

I jeśli będziesz zawsze wierzył w to co myślisz, w to co 
mówisz głupiego, nieodpowiedzialnego, zafundujesz sobie 
mnóstwo negatywnej energii. Nie wolno Ci oddać 
odpowiedzialności w ręce Twoich myśli. Bo jak one 
przejmą kontrolę, to zaczną Ci kształtować Twoje życie.  

A to Ty masz być kreatorem swojego życia, Twoja 
podświadomość ma Cię wspierać i Ci pomagać, a nie Cię 
niszczyć. Twój strażnik od teraz będzie walczył o Twoje 
marzenia i zdrowie, ale pomóż mu w tym z całych sił. 

Czy jesteś gotowy? 

Tak, rozumiem że musze przyjąć pozytywny koncept swojej 
osoby. Wiem, że rozwiązaniem bycia pozytywnym, 
szczęśliwym człowiekiem, jest zaufanie do siebie, które daje 
poczucie wartości i wiarę we własne siły. 

Wierzę w siebie, ponieważ na tym polega dojrzałość                
i odpowiedzialność. Wierzę i wiem, że mogę sobie zaufać. 
Wiem, że mogę być swoim najlepszym przyjacielem, który 
nigdy mnie nie zawiedzie jeśli tak postanowię. 

Wierzę w siebie. 

Ufam sobie. 

Od dzisiaj mówię do siebie tylko łagodnymi słowami. Mój 
dialog wewnętrzny będzie mnie inspirował, motywował, 
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pomagał mi odnosić sukcesy i na każdym kroku będzie 
wspierał moje działania. 

Moja samoocena jest najważniejszą częścią mojego życia, bo 
to ode mnie wszystko się zaczyna, oraz na mnie wszystko się 
kończy. 

Jestem wyjątkowy, inny niż reszta ludzi.  

Mogę sobie zaufać.  

Ufam od teraz na zawsze. 

Sobie to przysięgam, że nigdy nie poczuje się gorszy niż inni. 

Zasługuję na wzięcie ze świata wszystkiego, co mi daje. 

Od teraz na zawsze wiem, że jestem godny wszystkiego 
dobrego. 

 

                                                Podpis ………………………………… 

 

 

Strażnik gniewu i uprzedzenia 

 

Zatrzymaj na zawsze gniew do ludzi i zdarzeń. Jeśli się do 
kogoś lub czegoś uprzedziłeś - to przestań. Nawet nie masz 
pojęcia ile się nauczyłeś dzięki danej osobie, do której być 
może jesteś uprzedzony. Jak się rozwinąłeś. To trudne 
sprawy i trudni ludzie uczą nas najbardziej. 

Z  gniewu i z uprzedzenia rodzi się nienawiść, wstręt czy 
lęk, który później często zamienia się w agresję.  
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Pamiętaj, że tak naprawdę nic poza Tobą nie jest w stanie 
Cię skrzywdzić. Samemu się krzywdzisz. Ty sam i Twoje 
myśli, to w co chcesz wierzyć, często powoduje że masz 
życie takie jakie masz.  

Gniew to część Ciebie z przeszłości. Kiedyś zagnieżdżony 
teraz czeka na swoją okazję, aby komuś dowalić. Być może 
niewinnej osobie.  

Jeśli żyjesz naprawdę w tu i teraz, to nie ma szansy się 
gniewać, bo w teraz jest tylko spokój i miłość. Złość, gniew 
zawsze pochodzą z przeszłości. A przeszłość się skończyła. 

Gniew to wspomnienia, spadek z interpretacji zdarzenia. 
Odpala Ci się swego rodzaju pamięć emocjonalna. Jeśli ktoś 
kiedyś podobnie się zachował w stosunku do Ciebie, a Ty 
kiedyś byłeś tak samo skrzywdzony danym zachowaniem, 
to masz aktywację gotowej reakcji. Tylko czy ona jest 
dobra? Adekwatna do sytuacji? 

Gniew nie pochodzi na pewno z przyszłości, bo jeszcze nie 
mógł się narodzić. Nie pochodzi z teraźniejszości. Gniew to 
nieprzebaczenie zdarzeń. To nieprzepracowanie sytuacji      
i brak zrozumienia, że wszystko jest po coś, każde 
doświadczenie czegoś nas uczy. Jeżeli nie odpuścisz tej 
przeszłości, to nie narodzi się nowa, lepsza przyszłość.  

I tak naprawdę, o co chcesz się gniewać?  

Czyja to sprawa, jak ktoś się zachowuje?  

Czyim życiem znowu żyjesz?  

Gniewasz się na kogoś, bo ktoś się w jakiś sposób 
zachował? A czyja to sprawa jak ktoś się zachowuje? Twoja 
czy nie?  
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Gniew będzie przeciwnikiem spokoju, a na czym tak 
naprawdę Ci w życiu najbardziej zależy? Tak serio, czasem 
nie na wewnętrznym spokoju? 

Twój strażnik spokoju chce Cię wspierać, żebyś czuł jak 
najwięcej opanowania i takiej dobrej emocji kiedy jest czas 
na spokój. Ale musisz mu w tym pomóc. Pamiętaj, że 
spokój jest zawsze w Tobie. On nigdy nie zależy od 
zachowania drugiego człowieka czy danego 
doświadczenia.  

Jeśli tracisz odpowiedzialność za siebie i swoje 
zachowania, to tracisz kontrolę nad swoim spokojem.           
I wtedy "te" rzeczy Cię denerwują, to "oni" Cię złoszczą, to 
"ta" osoba Cię wkurza. Oddajesz swoje samopoczucie, 
zdrowie, stan psychiczny w ręce innych ludzi.  

Czy to jest ok dla Ciebie?  

Jeżeli występuje bodziec z zewnątrz, to Ty decydujesz          
o tym, jak zareagujesz na ten bodziec. To Twój wybór            
i kreacja życia, Twoje emocje i pozwolenie na to, czy dasz 
się zahaczyć i wejdziesz w jego grę.  

Gniew włącza się też wtedy, gdy ktoś ma inne poglądy niż 
Ty. Możesz wejść w dyskusję, gdyż będziesz chciał grać 
mądrzejszego, lub to odpuścisz, bo to nie jest Twoje życie. 
W to co ktoś wierzy, to jest jego sprawa. Tak czy nie? Nie 
musisz się utożsamiać z ludzkimi poglądami. Utożsamianie 
się powoduje często dużo cierpienia.  

Jeśli utożsamiasz się z rzeczami materialnymi np. z autem, 
to jeżeli Ci go ukradną, to cierpisz, tak?  

Jeśli tak bardzo się utożsamiasz z telefonem za duże 
pieniądze, to jak Ci wpadnie w kałuże i się zamoczy, to 
dostajesz ataku paniki i wściekniesz się na siebie. Po czyjej 
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stronie jest odpowiedzialność za Twoje życie? Telefon 
decyduje o tym kim jesteś? Samochód? Partner? Bez sensu.  

Jeżeli się z czymś utożsamiasz, to następuje reakcja 
emocjonalna, może to być rozczarowanie, które może 
prowadzić do gniewu, pretensji, obwiniania i złości. 

Z posiadanych rzeczy nie rób bożka. 

Warto nauczyć strażnika, że Twój spokój nie przychodzi       
z zewnątrz - z giełdy, jakości telefonu i samochodu, tytułu 
czy stanu konta. On zawsze w Tobie jest, o ile dasz mu 
sobie służyć.  

Nie pozwól aby ktoś był odpowiedzialny za to, jak się 
czujesz.  

Pozbądź się gniewu na zawsze, puszczając wszystkie żale 
w miłości. 

Pozbądź się uprzedzeń, bo nie ma dwóch takich samych 
ludzi, ani zdarzeń. Nie warto reagować zakodowaną 
reakcją z przeszłości na coś, co się dzieje teraz, często 
kilkanaście lat później. 

 

 

Strażnik asertywności 

 

"Jeśli nie żyjesz według swoich zasad i reguł, będziesz 
przyjmował cudze reguły, będziesz podporządkowany" 
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Każdy człowiek, którego społeczność postrzega jako 
"słabego", lub każdy kto czuje się "słaby" wewnątrz, nie ma 
własnych zasad i reguł według których chce żyć.  

Chodzi o reguły i zasady szacunku do siebie, które jeśli 
ktoś naruszy, to zostanie w jakiś sposób skarcony, ukarany 
lub ewentualnie stanowczo poinformowany, że sobie 
więcej takiego zachowania, czy słów nie życzysz. 

 Asertywność i odpowiednia postawa jest jedną                     
z najczęstszych powodów braku dobrej samooceny i życia 
cudzym życiem. Bo jeśli nie masz własnych zasad, to sorry, 
żyjesz według cudzych reguł. Ale czy jesteś szczęśliwy? Czy 
jesteś odpowiedzialny za siebie i swoje cele? No, nie.  

Asertywność to umiejętność powiedzenia "nie" bez 
poczucia winy.  

Być może dajesz sobie wchodzić na głowę, dzieciom, 
mężowi czy przełożonym w pracy, robiąc rzeczy na które 
być może nie masz ochoty i których nie lubisz, lub nie są w 
Twoich kompetencjach. Jeśli czasem tak jest, to oznacza, że 
nie masz zasad i reguł których bronisz. 

Nie jesteś asertywny, nie bronisz własnego terytorium, 
gdyż go nie oznaczyłeś.  

Osoby słabe, nie mają własnego zdania, i nie potrafią go 
obronić. 

Dlatego dzisiaj Twój strażnik, będzie czuwał, abyś był silną 
osobowością i pozwolił sobie spisać wszystkie Twoje 
zasady dotyczące życia, relacji i szczęścia.  

Nauka mentalnego strażnika 

Spisz teraz, czego sobie w domu nie życzysz i dlaczego to 
jest dla ciebie ważne: 
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Sytuacja nr.1 

Nie życzę sobie 
……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sytuacja nr.2 

Nie życzę sobie 
……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sytuacja nr.3 

Nie życzę sobie 
……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sytuacja nr.4 
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Nie życzę sobie 
……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Jak chcesz o tym asertywnie zakomunikować ? Zrobienie 
kawy i rozmowa, spacer, narada rodzinna, inny sposób? 

………………………………………………………………………………………. 

 

Praca. 

Sytuacja nr.1 

Nie życzę sobie w pracy nigdy więcej: 

……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sytuacja nr.2 

Nie życzę sobie w pracy nigdy więcej: 

……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 
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Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Sytuacja nr.3 

Nie życzę sobie w pracy nigdy więcej: 

……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Jak chcesz o tym asertywnie zakomunikować? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Inne sytuacje, których sobie w życiu nie życzysz 

Sytuacja nr.1 

Nie życzę sobie w  nigdy więcej: 

……..………….……………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………. 

Sytuacja nr.2 

Nie życzę sobie w  nigdy więcej: 

……..………….…………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………………………… 

Jest to dla mnie ważne, ponieważ  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Musisz się szanować, to jest fundamentem pewności siebie 
i poczucia wartości. 

Spokojnie, w sposób bezinwazyjny, z klasą zakomunikuj 
własnym dzieciom czy  partnerowi, aby przestrzegali tego, 
co jest dla Ciebie święte i ważne. Naucz się to 
konsekwentnie egzekwować.  

Szacunek do tego kim jesteś, zaczyna się zawsze od 
Ciebie, od szanowania samego siebie. Nikt nie szanuje 
ludzi, którzy nie szanują siebie, oraz nie mają 
własnego kodeksu postępowania. 

Za każdym razem, kiedy ktoś będzie Cię namawiał do tego 
co nie jest Twoje, na co nie masz ochoty, lub jest niezgodne 
z Twoimi wartościami -  natychmiast zapali Ci się lampka 
strażnika i natychmiast powiesz "nie". Nie zrobię tego, nie 
mam na to ochoty, może kiedyś, ale nie teraz,  nie podam Ci 
kanapki, masz ręce to zrób, nie, nie pojadę z tobą, 
ponieważ jestem zmęczona. Nie kochanie, nie pojadę DZIŚ 
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do teściowej skosić trawę, bo miałem ciężki dzień w pracy, 
zrobię to chętnie kiedy indziej. 

Nigdy nie będziesz czuł przy tym żadnych wyrzutów 
sumienia. Ok.?  

Nigdy nic nie musisz, możesz chcieć. Musisz tylko umrzeć, 
reszta jest wyborem. 

Nie będziesz czuł się winny. Po prostu od dzisiaj zawsze 
robisz to, co chcesz robić. To co Ci daje przyjemność i jest 
Twoją częścią życia i Twojej drogi, oraz roli jaką grasz. 

Wiem że są rzeczy których nie chcesz robić, a teoretycznie 
muszą być zrobione. Twoja mądrość i podświadomość, 
dokładnie będzie wiedziała, że są w życiu rzeczy których 
nie chcesz robić, ale je robisz,  bo muszą być zrobione i to 
jest normalne.  

Bardzo często sukces polega na tym, że robisz rzeczy 
których nie chcesz, ale mimo wszystko je robisz i dlatego 
osiągasz sukces.  

Większość ludzi się cofnie, kiedy coś musi, bo chcą osiągać 
sukces bez przyłożenia się do niego i bez poświęcenia się 
mu. A Ty?  

Wracajmy. Będziesz od dzisiaj bardziej świadomy. Są 
momenty kiedy masz prawo powiedzieć nie, są Twoje 
granice, i jeśli ktoś je przekroczy - a wie, że to jest ważne 
dla Ciebie, masz prawo go skarcić słownie, spojrzeniem,       
a jak trzeba, to bardziej radykalnie. Masz prawo 
bezwzględnie od dzisiaj wymagać do siebie szacunku.  

Nikomu nie musisz służyć i żyć cudzym życiem, jeśli nie 
czujesz się z tym dobrze. Nie musisz robić cudzych celów, 
jeśli tylko tego nie chcesz, bo nie są w zgodzie z Tobą. 
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Miej odpowiednią postawę. Postawa jest wszystkim, aby 
pokazać kim jesteś, w co wierzysz, czego bronisz. 

Miej odpowiednią postawę lidera, bądź silny, bądź 
zdecydowany. Nie patrz na innych. Niech Cię nie obchodzi, 
to co inni o Tobie myślą. Idź własną ścieżką, realizuj 
własne cele, własne marzenia.  

Stwórz pewne reguły w partnerstwie, w relacjach                  
z przyjaciółmi, że przyjaźń ma działać w dwie strony,            
a partnerstwo nie ma wakacji i nie wolno spoczywać na 
laurach, i każdy codziennie w nie wnosi coś od siebie. 

Masz prawo powiedzieć. Tak – teraz ty mi zrobisz herbatę. 
Teraz ja mam ochotę napić się herbaty, a przez 20 lat to ja 
ci ją robiłam. To ty teraz idź i zrób ją dla mnie, a przy okazji 
dla sobie. Czy to jest trudne?  

Masz prawo wymagać od dzieci, że jak ma być coś 
zrobione, to ma być zrobione. Bo Twój dom to Twoje 
zasady, tylko ustal je najpierw, do licha i żyj według nich.  

Znajdź swoje wartości, znajdź swoją misję, znajdź pewne 
reguły życia ważne dla Ciebie, później powiadom 
otoczenie, co jest dla Ciebie ważne - i bardzo 
konsekwentnie egzekwuj przestrzegania tych reguł. 

Asertywność zacznij od siebie, bo jak Ty nie wiesz jak masz 
żyć i nie uczysz ludzi jak mają Cię traktować, to na 
wszystko będziesz im pozwalać, a wtedy zaczną Tobą 
pomiatać.  

Twój strażnik asertywności się uczy, że zawsze pomiata się 
człowiekiem, który nie ma swoich zasad. 

Brak Twoich reguł, powoduje że grasz w czyjąś grę, lecz 
nigdy nie w swoją. 
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Jak to jest, kiedy wiesz, że rozgrywasz cudzy mecz życia,       
a nie do końca swój? 

Asertywność jest kluczem do świadomego życia, do życia 
swoim życiem, do realizowania celów i marzeń. 

Od teraz na zawsze, w ciepły, kulturalny sposób, 
komunikuj swoje zdanie, pamiętając, że możesz mówić 
"nie", kiedy czujesz się wykorzystywany.  

"Nie", mówimy pomysłom, prośbą, propozycjom czy 
manipulacjom - nigdy człowiekowi. 

Zachowanie człowieka, to nie człowiek, on zawsze jest 
kimś więcej. 

Jestem gotowy do wypowiadania niezależnej opinii, bez 
względu na to, co inni myślą. 

Od dzisiaj na zawsze wyznaczam swoje granice szacunku w 
stosunku do mojej osoby i moich poglądów czy przekonań, 
oraz jestem gotowy ich bronić bez poczucia winy. 

Wiem, że nic nie muszę, mogę tylko chcieć coś zrobić. 

Jeśli nie chcę czegoś robić, bez poczucia winy w kulturalny 
sposób powiem "nie". 

Będą sytuację i okoliczności, gdzie nie musze się tłumaczyć 
ze swoich decyzji czy stwierdzeń. 

Nigdy nie zapomnę o szacunku w stosunku tak do siebie, jak 
i do drugiego człowieka. 

 

                                                          Podpis ……………………………… 
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Strażnik otwartości 

 

Jedną z cech, które decydują o bogactwie życia, przeżyć, 
wzrostu osobowego - jest otwartość. 

Izolacja hamuje rozwój i wymianę energii, pomysłów czy 
poglądów. 

Rodzi się teraz Twój mentalny strażnik otwartości, 
zauważający i wykorzystujący okazje,  sytuacje, które być 
może zmienią Ci życie, los finansowy, czy osobisty.  

Od zarania dziejów ludzkie losy się łączą i splatają, dlatego 
pozwól sobie być świadkiem czegoś fajnego. Nie zamykaj 
się na obce, inne, nieznane. 

Twój mentor, opiekun, strażnik niech pilnuje od teraz, abyś 
otworzył się bardziej na ludzi, na wydarzenia, na okazje       
i żebyś przyciągał zdarzenia potrzebne do Twego rozwoju      
i wzrostu. 

Osoby, które odnoszą sukces nie są samotnikami, choć 
samotność jest potrzebna, kiedy jest na to czas. 

Ludzie spełniający marzenia rozmawiają, poznają innych, 
zaczepiają osoby, aby dzielić się uśmiechem, czy 
informacjami w które wierzą. Siedząc przed telewizorem, 
nie spełnia się marzeń, nie staje się bogatym, nie realizuje 
upragnionych celów. Ciężko też poznać miłość życia, czy 
podróżować. Prowokuj los. 

Przypadki „chodzą po ludziach”, ale u tych, którzy dają 
sobie szansę, aby ten przypadek spotkać.  

Świat pokazuje, że olbrzymia liczba sukcesów, narodziła 
się przez przypadkowe spotkania. Idziesz na imprezę bo 
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dałeś się zaprosić, i spotykasz wyjątkową osobę. Odbierasz 
telefon, bo ktoś odpowiedział na Twoje ogłoszenie. 
Wpadłeś na kawę do znajomych, a tam poznajesz swój 
biznes życia. 

By usłyszeć to jedno słowo, które zmieni Ci wszystko, 
złamie blokady, nada sens działaniu - potrzebujesz 
otwartości.  

Szczęście, to domena ludzi, którzy mają określony sposób 
myślenia. To pewne zachowanie, które pomaga ludziom 
tworzyć okazje. Zatem, przywołuję Cię strażniku do tego, 
abyś dbał o otwartość. Abyś nigdy nie pozwolił się 
izolować temu, który czyta.  

Są momenty w życiu kiedy warto być samemu. I to są 
bardzo ważne momenty, gdyż tam przemyśla się swój sens 
i wartości. Jednak przychodzi czas, kiedy wiemy już 
"dlaczego", "po co” i wychodzimy czerpać  radość od 
innych ludzi, dając im swoją radość. 

Zwróć uwagę, co teraz do Ciebie powiem. Ludzie którzy 
mają swoje ukochane życie, żyją swoją ukochaną pracą, 
pozwalają sobie poznawać swoich ukochanych 
znajomych, uśmiechają się dwa razy częściej, częściej 
nawiązują kontakt wzrokowy, potrafią patrzeć 
głęboko w oczy, mają sympatyczniejszy wyraz twarzy, 
radośniejsze oczy, radośniejsze spojrzenie. 

Jeśli spotkasz dwadzieścia osób tygodniowo, nie ma mowy 
żebyś nie spotkał kogoś fajnego i interesującego.  

Dlatego teraz bez względu na to, jak mocno introwertyczny 
jesteś, jak wysoce zamykasz się przed ludźmi, jak okrutnie 
ich unikasz, Twój strażnik otwartości będzie czuwał, abyś 
intuicyjnie w duchu najpierw uśmiechał się sam do siebie, 
polubił siebie, nawiązywał dobry kontakt ze sobą i innymi. 
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Pozwól sobie na luzie nawiązywać znajomości, być 
otwartym na inne poglądy, aby nie krytykować 
odmiennych przekonań. Bo każdy człowiek to przecież 
inna biografia. 

Pozwól sobie spotykać i poznawać dobrych oraz 
życzliwych ludzi. Życzliwych dla Ciebie.  

Pozwól sobie przyciągnąć szczęście, zadowolenie, spokój, 
uśmiech i radość.  

Zmień podejście do otwartości raz na zawsze. Niech Twój 
strażnik wymarzonego życia, dba od dzisiaj o Twoje 
otwarte podejście do nowych ludzi. Niech będzie gościnny 
na szanse nowej znajomości, na miłość, na dobre i godne 
zarabianie. 

Jesteś gotowy na otwartość? Strażnik wie, co robić… 

Od teraz na zawsze, mogę sobie pozwolić poznawać nowych 
ludzi, nowe idee i poglądy. Otwartość na nowe, nieznane, jest 
kluczem do rozwoju i mądrości. 

Umiem słuchać, nie oceniać i nie krytykować inności. 

Coś co jest dobre dla mnie, nie musi być dobre dla innych. 

Izolacja przed ludźmi, zdarzeniami, środowiskiem, czy 
zmianami w ekonomii często uwstecznia. 

Jestem ciekawy świata i tego, co ma do zaoferowania. 

Nie mogę się doczekać aby obcować z czymś, czego do tej 
pory nie doświadczyłem. 

 

                                                          Podpis ……………………………….  
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Strażnik zmian 

 

Jaką masz kontrolę nad pogodą? Żadnej, a następują w niej 
ciągłe zmiany - po lecie jest jesień, po zimie jest wiosna. 

Jak przyjmujesz zmiany pór roku? Jakie emocje Ci 
towarzyszą? Jakie myśli poprzedzają te emocje? 

Skup się, jaką masz kontrolę nad tym, ile ktoś chce z Tobą 
mieszkać? Tworzyć z Tobą rodzinę czy związek? Nie masz 
nad tym kontroli, jedyne co możesz, to dawać od siebie tyle 
ile potrafisz, by tworzyć udany i szczęśliwy związek. 
Jednak chęć mieszkania z Tobą, jest w rękach i gestii 
drugiej osoby. 

Zmiany będą zawsze, bo są częścią życia, a Ty jedyne co 
możesz, to odpowiednio się do nich nastawić. 

Związki mają trwać tyle ile mają trwać, nic nie trwa 
wiecznie. Jeden związek trwa rok, bo tyle czasu jest 
ludziom ze sobą dobrze. A inny związek trwa tydzień, 
czasem tylko noc, lub piętnaście lat. Marzeniem wielu ludzi 
jest być w całożyciowym związku, jednak duża część osób 
nie pracuje nad nim, aby tyle mógł trwać. Związek 
całożyciowy - nigdy nie ma wakacji.  Dojrzałość, szacunek     
i dbanie o relacje, atmosferę, łóżko, to podstawa. 
Umiejętność rozmawiania o wszystkim, pozytywna 
intencja w działaniu i wsparcie psychiczne to fundament 
relacji, która może trwać tak długo. Dziś, kiedy ponad 
połowa związków się rozpada bardzo szybko, widać że to 
ludzi przerasta. Nie wszyscy są gotowi. 

Dlatego nauka wdzięczności jest fundamentem, 
wdzięczności za bycie razem, za przeżyty czas, bez 
względu ile razem było dobrze. Jeśli tydzień - ok, znaczy że 
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tak miało być. Rok czy dziesięć lat - puść partnera w 
miłości. Ty czujesz, że już nie ma orkiestry w sercu gdy 
wracasz do domu, lub gdy się przytulasz - zrób coś z tym - 
ma być „banan na buzi” zawsze kiedy jesteś przy Twoim 
partnerze. Więc czeka Cię transformacja, odejście, lub 
cierpienie. Zawsze to Twój wybór, co wybierasz. 

Rozstanie to nowy początek dla was wszystkich - lepszy 
początek. 

Nikt nie jest Twoją własnością, jego wola ile chce z Tobą 
mieszkać. 

Pracę masz daną tyle, ile masz mieć, biznes się rozwija tyle, 
ile ma się rozwijać, samochodem jeździsz tyle, ile masz 
jeździć, mieszkasz w danym domu, ile masz mieszkać. 
Przygotuj świadomość na to, że każdy dzień jest inny             
i niepowtarzalny, a  zmiany są nieuchronne. 

Przyjmuj zmiany z radością. 

Koniec czegoś, jest zawsze początkiem czegoś nowego. 

Jedyna pewna rzecz jest taka, to że na pewno umrzemy. 

Jeżeli chcesz być strażnikiem zachowania na siłę tego co 
jest, to narażasz się na straszne cierpienie i na negatywne 
emocje.  

Masz dwa wyjścia, możesz z radością przyjmować zmiany, 
bo wiem, że robi się przestrzeń na nowe i koniec czegoś 
jest zawsze początkiem nowego. 

Lub możesz całe życie grać rolę ofiary, być w żałobach, 
depresjach, żyć w lęku i stresie, bo coś się zmieniło             
w Twoim życiu. 


