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zym jest rozwój osobisty? Czym dla
Ciebie jest rozwój osobisty, to bar
dziej precyzyjne pytanie, bo dla każ
dego będzie czymś innym, inną
drogą, inną potrzebą, innym do

świadczeniem, innymi możliwościami, innym
przeznaczeniem.

Dla mnie, rozwój osobisty jest wzrasta
niem. Jest drogą do oświecenia. Czym zatem
jest oświecenie? To droga doskonałości. To roz
poznawanie, rozumienie świata uzyskane po
przez własne doświadczanie, własne
uświadomienia. Rozumienie poprzez siebie, po
przez to co jest w Tobie.

Rozwój osobisty ma wiele poziomów.
Może mieć charakter zawodowy i osobisty.

W sferze zawodowej to pokonywanie i wspi
nanie się na kolejne piętra zawodowej drogi.
Nabywanie, poprzez testowanie tego co działa,
nowych umiejętności, sprawności, kompeten
cji, tożsamości zawodowej, które pomagają
w realizacji określonych zawodowych celów.

W sferze osobistej jest bardziej drogą
osobistej doskonałości. Tu też przekraczając
kolejne poziomy wtajemniczenia wzrastasz.
Wzrastasz na tyle, na ile jest ci dane. Na ile
masz potrzebę wzrostu. Potrzebę rozumienia
siebie i świata. To jakby odpowiedź, poprzez
siebie, na trudne pytania. Dlaczego jestem?
Czym jest człowiek? Dlaczego jest człowiek?
Czym jest świat? Czym jest wszechświat? Jak
to działa? Jaką mam osobistą misję do spełnie
nia w tym życiu? Co jest celem mojego życia?

4/Coaching
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To odkrywanie prawd kolejnych poziomów.
Czy w rozwoju osobistym może pomóc

coaching? Uważam, że tak. W sferze zawodo
wej związany jest z karierą lub własnym bizne
sem. Tutaj też jest jego wiele odmian
i specjalizacji jak na przykład executive co
aching, zajmujący się pracą z kadrą zarządzają
cą przedsiębiorstw.

Sfera osobista zawiera się w istocie life
coachingu, czyli życiowego. Są to nazwy, defini
cje coachingu, które niekoniecznie definiują
precyzyjnie to co w sobie zawierają, ponieważ
coaching związany jest bezpośrednio z osobą
coacha jak i klienta. Innymi słowy coaching to
spotkanie umiejętności i doświadczeń coacha
i tego Kim Jest, z umiejętnościami i do
świadczeniami klienta, i tego Kim Jest.

Zarówno, czy dotyczy to coachingu biz
nesowego, czy życiowego, coaching pozwala To
bie wzrastać. Wyzwalać nowe rezultaty.
Pokonywać bariery, ograniczenia.

W trakcie Twojego rozwoju osobistego
cały czas doświadczasz coachingu. Kolejno do
bierasz sobie sam odpowiednich w danej chwi
li coachów. Pierwszymi życiowymi coachami są
Twoi rodzice.

Jednak coaching ma granice, których
rozwój osobisty nie ma, bo rozwój osobisty to
również Twoja droga duchowa, którą idziesz
wyłącznie sam. W tej drodze potrzebujesz rów
nież przewodnika, opiekuna duchowego, jed
nak tylko od Ciebie i od Twojego za
angażowania, determinacji, trudu i wyrzeczeń
zależy jak wiele zrozumiesz. To są wyższe pozio
my rozpoznania. Wiedza zdobyta przez własne
widzenie, które będzie Tobie dane.

Andrzej Haniszwww.andrzejhanisz.pl
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ybranie biura maklerskiego nie
jest takie proste jak sam proces
założenia konta w biurze ma
klerskim. Na atrakcyjność dane
go biura maklerskiego mają

wpływ różne czynniki. Niektóre z nich są czy
sto finansowe. Inne z kolei całkowicie subiek
tywne.

Warto więc przeczytać ten artykuł, który
powinien rozjaśnić Ci czym powinieneś się kie
rować przy wyborze biura maklerskiego:

1. Koszty założenia i prowadzenia kon
ta. W większości banków założenie konta jest
bezpłatne natomiast prowadzenie konta jest
w większości biurach maklerskich płatne. Jeśli
obracasz pokaźnymi kwotami to nie jest to pro
blem. Kłopot jest wtedy, gdy jesteś „małym”
i początkującym inwestorem, który dopiero
chce się uczyć giełdy i inwestować stosunkowo

małe kwoty. Wtedy najlepiej korzystać z usług
biur maklerskich, które oferują oprócz darmo
wego otwarcia konta również bezpłatne jego
prowadzenie.

2. Tabela prowizji. Ważnym dokumen
tem, z którym przyszły inwestor musi się zapo
znać jest tabela prowizji. Zazwyczaj prowizje
od zakupu akcji kształtują się na poziomie
0,39% z założeniem, że minimalna prowizja
wynosi np. 5 zł. Dlatego też nie warto obracać
kwotami rzędu 500 zł, gdyż zapłacisz procen
towo wyższą prowizję niż 0,39%. Częste kupo
wanie i sprzedawanie za niskie kwoty kończy
się w większości wyczyszczeniem rachunku do
zera (głównie za sprawą prowizji).

3. Oprocentowanie wolnych środków.
Dom maklerski oferuje oprocentowanie wol
nych środków, które znajdują się na rachunk?

6/Finanse
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4. Inwestowanie w instrumenty po
chodne. Na jakich warunkach dany dom ma
klerski oferuje możliwość inwestowania na
rynku instrumentów pochodnych (jaki jest mi
nimalny depozyt zabezpieczający czy minimal
na wartość portfela)?

5. Dostępność kredytów. Czy dom ma
klerski pośredniczy w uzyskaniu kredytu na za
kup Papierów Wartościowych na rynku
pierwotnym lub wtórnym (linia kredytowa)?

6. Lokalizacja. Gdzie znajduje się biu
ro maklerskie? Warto wybrać biuro, które znaj
duje się w miarę blisko miejsca naszego
zamieszkania. Nawet jeśli zdecydujemy się skła
dać zlecenia przez Internet nie warto wybierać
daleko położonego biura maklerskiego. Nikt
chyba nie chce jechać 100 km żeby podpisać ja
kiś dokument.

7. System informatyczny. Dostęp do
serwisów informatycznych danego biura i ła
twość w składaniu zleceń przez Internet.

8. Odroczenie płatności. Czy jest możli
wość odroczenia płatność. Jeśli jest, to na ja
kich warunkach funkcjonuje taka usługa?

9. Rekomendacje maklerskie. Jakie wa
runki musisz spełniać, byś mógł uzyskać reko
mendacje maklerskie?

10. Szybkość realizacji zleceń. Jak
szybko realizowane są nasze zlecenia? Czasem
nawet kilka sekund zwłoki może być dla Ciebie
mordercze.

11. Zagraniczne rynki. Czy jest możli
wość inwestowania na zagranicznych giełdach?

12. Inne oddziały domu maklerskiego.
Czy jest możliwość korzystania z innego oddzia
łu biura maklerskiego? Jest to przydatne, gdy
często podróżujesz.

13. System transakcyjny. Jaki system
transakcyjny oferuje dom maklerski?

14. Dodatkowe oprogramowanie. Czy

dom maklerski dodatkowo oferuje specjali
styczne oprogramowanie do analizy techni
cznej?

15. Daytrading. Jakie warunki biuro
oferuje daytraderom (osobom, które kupują
i sprzedają dany walor podczas jednej sesji)?

Trochę się tego uzbierało. Warto jednak
spędzić nad wyborem domu maklerskiego tro
chę czasu, żeby później nie żałować.

No i chyba nie muszę przypominać, że
trzeba DOKŁADNIE CZYTAĆ WSZYSTKIE
UMOWY PRZED PODPISANIEM (WŁĄCZ
NIE Z REGULAMINEM DOMU MAKLER
SKIEGO).

W Internecie pełno jest zestawień po
równujących rachunki maklerskie pod pewny
mi kryteriami. Każdy szanujący się dom ma
klerski ma swoja stronę www, na której można
zapoznać się z ofertą danego biura maklerskie
go.

Dla początkującego inwestora z pewno
ścią najważniejsze będą informacje o kosztach
założenia i prowadzenia rachunku maklerskie
go, wysokościach prowizji, jakości systemu
transakcyjnego i odległości siedziby biura ma
klerskiego od miejsca zamieszkania.

Robert Kajzerwww.growandgo.pl
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Dlaczego warto
medytować?

Medytacja powoduje wewnętrzną przemianę,
sprzyja akceptacji siebie, pogodzeniu się

z własna naturą. Stajemy się bardziej wrażliwi.
Zmienia się wartościowanie tego, co jest w ży

ciu ważne i nieważne. To wszystko nie jest
jednak celem praktykowania medytacji...

8/Medytacja
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iedy utożsamiasz się z ciągłą świa
domością – czyli z tym, co istnieje
we wszystkich trzech stanach: ja
wy, śnienia i snu– wyrywasz się

z uścisku ego, gdyż ono ledwo istnieje w sta
nie subtelnym i w ogóle nie istnieje w przyczy
nowej pustce (czyli w stanie głębokiego snu).
Przestajesz utożsamiać się z ego i utożsamiasz
się z czystą, bezforemną świadomością, która
jest bezbarwna, bezkresna i bezczasowa. Nie
utożsamiasz się z niczym konkretnym i dlate
go możesz objąć absolutnie wszystko, co po
wstaje.

Porzuciwszy ego, jesteś jednym ze Wszystkim.
Nadal masz pełny dostęp do ego ze stanu ja
wy, ale już nie jesteś tylko nim.
W rzeczy samej, najgłębsza część ciebie jest
tożsama z Kosmosem w całej jego promiennej
wspaniałości.
W tym stanie czas nie istnieje. Obłoki płyną
po niebie, fale płyną po oceanie, a ty jesteś
tym wszystkim.
Nie widzisz nieba, jesteś niebem,
które widzi siebie.
Nie czujesz oceanu, jesteś oceanem,
który czuje siebie.
Nie słyszysz ptaków, jesteś ptakami,
które słyszą siebie.
Nie dotykasz ziemi, jesteś ziemią.
Nie słyszysz deszczu, jesteś deszczem.
Nie ma niczego na zewnątrz ciebie, nie ma ni
czego wewnątrz ciebie, bo nie ma ciebie – jest
po prostu to wszystko i zawsze tak było.
Ty i wszechświat jesteście tym, co mistycy na
zywają „Jednym Smakiem”.
To nie jest poezja. Jest to bezpośrednie

doświadczenie, tak bezpośrednie jak chlust
zimnej wody prosto w twarz.

Jak wielki mistrz zen powiedział po
osiągnięciu oświecenia: „Kiedy usłyszałem
dźwięk dzwonu, nie było dzwonu ani mnie,
tylko dźwięk”.

Jak badacze, od Aldousa Huxleya po
Hustona Smitha, przypominali nam, „Jeden
Smak” lub „kosmiczna świadomość” – poczu
cie jedności z Podstawą całego stworzenia –
jest najgłębszym jądrem niemal powszechnej
jednomyślności wielkich tradycji mądrości
całego świata.

Jeden Smak nie jest przywidzeniem,
fantazją ani wytworem zaburzonej psychiki,
lecz bezpośrednim doświadczeniem i przesła
niem niezliczonych joginów, świętych i mędr
ców całego świata.

Jest bardzo prosty, oczywisty, jasny 
konkretny, namacalny, wyraźny.
(Cytat pochodzi z książki Kena Wilbera „Jeden Smak”)

Poskrom Swojego Demona
W pewnej wschodniej przypowieści go

spodarz chciał odpocząć od ciężkiej, codzien
nej pracy i poświęcić się refleksjom nad swoim
życiem. Zatrudnił więc Demona. Z początku
wszystko dobrze się układało. Demon zajął się
wszelkimi sprawami, obrządzał bydło, wyko
nywał wszystkie prace w polu, naprawiał ma
szyny i remontował budynki. Bardzo szybko
uporał się z bieżącymi sprawami i domagał się
nowych zadań. Gospodarzowi jednak coraz

K9/Medytacja
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trudniej było znajdować dla niego nowe zaję
cia. Demon nie mógł żyć bez pracy. Jeśli nie
miał nic nowego do roboty to wracał do tego,
co już było zrobione. Orał świeżo zasiane pola.
Rozwalał dopiero co wyremontowane budynki
i stawiał je na nowo. Często też bardzo głośno
rozprawiał o tym, co będzie robił w przyszłości
nie dbając o słuszność swoich założeń i celo
wość swoich przedsięwzięć. Nie dawał gospoda
rzowi ani chwili spokoju, ciągle domagając się
nowych zadań do wykonania. Gospodarz nie
chciał pozbywać się tak zdolnego i pracowitego
pracownika, ale nie dawał już rady z wymyśla
niem dla niego nowych prac. Miał tego dosyć
i postanowił coś z tym zrobić. Wbił na środku
podwórka wysoki pal i kazał Demonowi po
nim chodzić. Wchodzić, schodzić, wchodzić,
schodzić, wchodzić, schodzić, wchodzić, góra,
dół, góra, dół, góra, dół...

Demon z wielką werwą zabrał się do no
wej „pracy”. Wchodził na pal i z niego schodził,
tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z po
wrotem...

Po pewnym czasie jego ruchy stawały
się jednak coraz wolniejsze, coraz wolniejsze,
coraz bardziej ospałe aż w końcu zszedł z pala,
zwinął się w kłębek u jego podstawy i zasnął.
Gospodarz był bardzo zadowolony ze swojego
pomysłu. Nie tracąc cennego pracownika zna
lazł sposób na to by móc od czasu do czasu
uwolnić się od jego nadgorliwości i spokojnie
w ciszy odpocząć, zregenerować swoje siły i po
medytować.

Każdy ma takiego Demona, który cały
czas musi się czymś zajmować, skacze nam po

głowie i nie daje spokoju. Ciągle rozpatruje
stare, zamknięte sprawy, których przecież już
zmienić nie możemy albo ucieka w przyszłość,
która jest niepewna i może być pełna niespo
dziewanych wydarzeń. Czy chcemy czy nie
chcemy ciągle zamartwiamy się różnymi kło
potami, problemami z brakiem pieniędzy, ze
zdrowiem, z pracą, rodziną, znajomymi, obcy
mi. Czasem mamy już tego myślenia dosyć
i chcemy odpocząć a On dalej nie daje nam
spokoju, myśli, rozpamiętuje, planuje, przeży
wa, roztrząsa ...

Zwariować można od tego myślenia!
W tej pełnej stresów gonitwie zapominamy
o tym, co najważniejsze, o sobie i o swoich
priorytetach.

Stajemy się nerwowi, niespokojni. Tak
naprawdę trudno skupić się nam na jednej
istotnej sprawie a co najważniejsze nie może
my się od tego ciągłego napięcia uwolnić, od
począć, zregenerować swoje siły. Taki stan
może nas doprowadzić do utraty wewnętrznej
równowagi i do poważnych schorzeń psycho
somatycznych. Dlatego też musimy przejąć
kontrolę nad naszym zwariowanym Demo
nem, od czasu do czasu krępować go i usypiać,
by mieć spokojną chwilę dla siebie.

Jak to zrobić?
Jest na to bardzo prosty sposób, tak

prosty jak ten pal wbity na środku podwórka.
cdn...

Wiesław Ozga
TreningAntystresowy.pl
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Tramping:
świat w zasięgu plecaka

część pierwsza
Tourists don't know where they've been,

travellers don't know where they're going

11/Podróże
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12/Podróże
Znacie takie uczucie,kiedy ktoś wraca z podróżyw egzotyczne miejsce i opowiada o nim, zachwyca sięnim, pokazuje zdjęcia...A Was coś w żołądku ciśniei macie ochotę go udusić?Czy pojawia się w Was takazazdrość, że to nie Wy odbyliście tę podróż? Miewacie tak? My też tak kiedyśmieliśmy!

est nas dwoje. Połączyła nas wspólna
pasja – wyjazdy w bliższe i dalsze
zakątki świata. Ogranicza nas
wyłącznie praca zawodowa i ustawowy
urlop. Póki co. Staramy się każdy czas

wolny, ten trochę dłuższy niż weekend,
wykorzystać owocnie na wyjazd
i poznanie nowych rejonów świata, nowych
kultur, nowych ludzi. To święty i celebrowany
przez nas czas. Czas na poznanie siebie
w nowym środowisku, nowym otoczeniu,
nowych sytuacjach. Sami decydujemy, dokąd
się wybieramy, w jaki sposób tam dotrzemy,
gdzie będziemy spać i kiedy mniej więcej
odwiedzimy zaplanowane wstępnie miejsca.
Jak do tego dojrzeliśmy? Zwyczajnie. Pewnego
razu powiedzieliśmy sobie: dosyć! Dosyć
słuchania o wrażeniach innych, dosyć tych
uczuć zazdrości! Kupiliśmy bilety,
spakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy w nieznane.
Bo właśnie tak rozpoczyna się przygoda zwana
potocznie trampingiem. Przygoda będąca od ja
kiegoś czasu naszym sposobem na fajną
wyprawę.

Z definicji, tramping to wyjazd
organizowany samodzielnie, bez udziału biura
podróży, bez dużego nakładu finansowego, bez
szczegółowego i napiętego planu zwiedzania.
Tramping daje większą samodzielność
w doborze odwiedzanych miejsc: zgodnie
z zainteresowaniami, chęciami czy możliwo

ściami. Każdy wyjazd trampingowy zawiera
element Wielkiej Przygody. Przede wszystkim
jednak tramping jest luźny, przyjemny i wcale
niedrogi.

Tramping to dla nas sposób po
dróżowania, który zakłada bardzo elastyczny,
ramowy plan i dużą wolność wyboru. To
podróżowanie w zupełności na własną rękę, co
oznacza dla nas tyle, że to wyłącznie my
decydujemy, gdzie i w jaki sposób spędzamy
swój czas. Faktem jest, że nie zawsze jest to
możliwie najtańsza opcja. Istnieją jednak
pewne środki, którymi posługujemy się pla
nując naszą podróż. Pozwalają one za
oszczędzać nam sporo czasu, jak również
pieniędzy. Zaoszczędzone fundusze swobodnie
możemy wydać na wakacyjne pamiątki lub
inwestować w kolejny wyjazd. O owych
środkach napiszę jednak w dalszych częściach
cyklu.

Tymczasem, warto wiedzieć, że
tramping bywa tanim podróżowaniem.
Głównie dlatego, że to od nas zależy, na co i ile
pieniędzy wydamy. Często spotykałam się
z sytuacjami: oto jest kwota  zróbmy z niej
podróż! Przy odrobinie cierpliwości, nabyciu
umiejętności szukania oraz dobrym zorga
nizowaniu często się to udaje. Bo czyż nie jest
faktem, że dla chcącego nic trudnego?

J
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Co takiego mnie przyciągnęło w tym

sposobie podróżowania? Otóż z całą pewnością
brak osoby, która mówi mi, ile czasu mam na
spędzenie w tym miejscu, a ile w tamtym. Brak
zewnętrznej siły, która zmusza, abym miejsce,
które mnie urzekło na tyle, żeby zostać w nim
jeszcze jakiś czas, opuściła właśnie teraz, bo
przecież plany grupy są nadrzędne, bo czeka
następny punkt wycieczki. To, że oprócz
utartych tras czy swoistych „must see”
pewnych rejonów świata, mam odwagę wybrać
się nierzadko na nieprzetarte przez turystów
szlaki. Zobaczyć coś, czego nikt z moich
znajomych wcześniej nie widział, albo jeszcze
mi o tym nie mówił.

Tramping, dzięki umiejętnemu
dobraniu środków transportu, pozwala być
bardzo blisko ludzi i ich życia. Ludzi, których
kraj przyjechaliśmy poznać, których kultura
nas zachwyca i z którymi mamy w takich
środkach transportu obcować. Dzięki takiemu
kontaktowi pełniejsze jest nasze poznawanie.
Wtedy już sama droga dostarcza nam
niespodziewanych odczuć i emocji. Dla mnie
osobiście fotografowanie staje się wtedy
czynnością z pozycji uczestnika, a nie
obserwatora czy wręcz widza.

I właśnie to właśnie chodzi w trampingu.
Następna część poświęcona będzie przy

gotowaniom do trampingu.

Ewa Dudzińskawww.poprostupodroz.com
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statnimi czasy zauważyłam, że
czytam dużo książek
podchodzących swoim ga
tunkiem pod mieszaninę
kryminału i thrilleru.

Podobnie było i tym razem. Gdy sięgnęłam na
półkę po "Skutki uboczne" Janusza Beynara,
to nawet nie zauważyłam, że całość okładki
składa się z ułożonych obok siebie listków
tabletek  jak się później okazało
antykoncepcyjnych. Dużo bardziej zain
teresowała mnie krótka charakterystyka
autora znajdująca się z tyłu lektury.
Ucieszyłam się, gdy otwarcie okazało się, że
posiada on wiele cech wspólnych ze
stworzonym przez siebie głównym
bohaterem.

Akcja książki toczy się wokół
przerażających odkryć, do jakich doszedł
przez czterdziestoma laty profesor Alister
Swan wraz ze swoim wspólnikiem. Niestety
wyniki badań tej dwójki nigdy nie ujrzały
światła dziennego a organizacja w nich
oczerniana jest zdolna do wszystkiego byle
tylko je zniszczyć. Mimo, iż jednego
z mężczyzn zabito już kilkadziesiąt lat wstecz,
to dopiero teraz  po tysiącach godzin
obserwacji i śledzenia  udało się
wyeliminować drugiego z nich. Niestety
mężczyzna nie miał interesujących spółkę
dokumentów...

14/Recenzje
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Kilka godzin przez swoją śmiercią
Alister Swan wybrał się na  pierwszy po
stracie żony  rajd po ukochanych szlakach. To
właśnie tam spotkał detektywa Barskiego,
któremu powierzył los swoich odkryć
badawczych. Z chwilą, gdy Jan dowiedział się
o zgładzeniu swojego towarzysza zrozumiał, że
on i jego rodzina znaleźli się w śmiertelnym
zagrożeniu.

"Skutki uboczne" przeczytałam z na
leżytym im zaangażowaniem. Autora lektury
uważam za niezwykłego geniusza, który
w sposób profesjonalny i dokładny zabiera się
do pracy nad swoim dziełem. Każda z wy
stępujących w powieści osób została
dopracowana przez pana Janusza Beynara
niemalże do granic możliwości. Wśród
bohaterów oczywiście znajdziemy postacie,
które będą działać na nas w sposób negatywny
 tak, jak na mnie Vincent  ale kto powiedział,
że w każdej książce musimy polubić
wszystkich. Główny bohater (Jan Barski)
poprzez swoje wysportowanie momentami
przypominał mi Roberta Langdona, jednak
z pewnością przewyższał inteligencją i sprytem
postać wymyśloną przez Dana Browna. Intrygi
zostały zaplanowane prawie, że idealnie, więc
wcale się nie dziwię, że jedynie Monica wpadła
na sukcesywny trop detektywa.

Pytanie tylko, czy wynajęta przez
farmaceutyczną potęgę firma po trzydziestu
siedmiu latach współpracy będzie w stanie
wykorzystać swoją szansę na zakończenie tej
sprawy?

Szczerze mówiąc tej pozycji nie są się
opisać nawet milionem słów. W dzisiejszych
czasach coraz trudniej jest o lekturę, w której
ciągle coś się dzieje, a czytelnik do ostatnich
chwil nie domyśla się kolejnych posunięć
bohaterów. W całości zgadzam się ze słowami,
które znajdują się na przedniej okładce
książki: "Janusz Beynar serwuje czytelnikowi
dynamicznie rozwijającą się akcje, sado
nistyczny styl narracji i atrakcyjny leitmotiv.
Powieść przeznaczona jest dla wymagającego
czytelnika, który oprócz inteligentnej
rozrywki, poszukuje w książce źródła ciekawie
przekazanej wiedzy. Gorąco polecam!

Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2009
ISBN: 9788361194330
Liczba stron: 376
Ocena: 10/10

Aleksandra Świerczekwww.recenzjeleny.blogspot.com
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Nauka języków obcych, a w tym słówek, stanowi problemdla wielu ludzi. Dlatego większość z nich, porzuca naukęjęzyka już na wczesnym etapie i zraża się do niej.Są jednak sposoby, aby to zmienić. Jednym z nich, jestwykorzystanie map myśli do nauki języków obcych.

Jak uczyć się języków
obcych za pomocą

map myśli?

16/Rozwój
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Czym są mapy myśli?
Mapy myśli to kreatywny sposób

notowania, który wykorzystuje sposób
funkcjonowania mózgu. W dzisiejszych
czasach stosują je miliony ludzi na świecie.
Jednym ze sposobów ich wykorzystania, jest
nauka słówek obcojęzycznych. Rysując mapę
myśli, znacznie łatwiej i szybciej możesz
zapamiętać materiał i później go powtórzyć.
Technika którą Ci przedstawię, wykorzystuje
aktywne powtórki. Czyli najskuteczniejszy
sposób zapamiętywania.

Nauka słówek za pomocą
map myśli krok po kroku

Krok 1. Stwórz listę słów, których chcesz
się nauczyć w danej sesji.
Krok 2. Utwórz kategorie tematyczne do
słówek, które wypisałeś w poprzednim kroku.
Np. Ubrania, zwierzęta, żywność, biznes,
zakupy, etc.
Krok 3. Każda kategoria będzie główną
gałęzią lub tematem mapy myśli. Jeśli słów jest
dużo w danej kategorii (np. 30, 50), stwórz do
nich oddzielne mapy. Jeśli mało, możesz
zrobić wspólną mapę dla kilku kategorii.

W celu stworzenia mapy myśli, weź
dużą kartkę papieru (min. A4). Następnie ułóż
ją poziomo i na środku narysuj obraz, symbol
lub nazwę odzwierciedlającą temat (kategorię).
Użyj w tym celu minimum 3 kolorów, aby
stymulować prawą półkulę mózgu. Dobrze,
jeśli obraz będzie trójwymiarowy.

Jeśli tworzysz mapę wspólną dla kilku
kategorii, każdą z nich rysuj/pisz w oddzie
lnym kolorze.
Krok 4. Do każdej kategorii (lub tematu,
jeśli to oddzielna mapa) zrób odgałęzienia
i napisz słówko, którego się uczysz. Na
odgałęzieniach ze słówkami, możesz zamieścić:
słówko w języku obcym, tłumaczenie, wymowę

i przykład użycia.
Przykład: z gałęzi Zwierzęta, będą
wychodziły odgałęzienia: ssaki, ptaki, gady,
płazy itd., a z odgałęzienia ssaki: zwierzęta
dzikie, zwierzęta domowe; następnie
z pierwszej z nich: jeleń, jeż, lis, wilk, etc.
Krok 5. Każde słówko narysuj w postaci
graficznej i zamieść obok wyrazu. Jest to
najważniejszy element tej techniki. Obrazki
mogą być bardzo proste, schematyczne.
Pamiętaj: tworzysz je aby skuteczniej się
uczyć, a nie sprzedawać obrazy na aukcjach.

Krok 6. Teraz przerysuj Twoją mapę
myśli, używający TYLKO OBRAZKÓW.
Postaraj się odtworzyć strukturę całej mapy,
bez użycia ani jednego wyrazu. Obydwie mapy
myśli włóż do jednej koszulki w ten sposób,
aby z jednej strony – była mapa obrazkowa,
a z drugiej wraz ze słówkami.
Krok 7. Gdy nauczysz się słówek,
powtarzaj je używając mapy z obrazkami. Czyli
np. gdy drugiego dnia chcesz powtórzyć
słówka z dnia poprzedniego, przeglądasz
obrazkową mapę myśli i odtwarzasz słówka
z pamięci. Gdy w trakcie powtórki nie możesz
sobie przypomnieć któregoś ze słówek, zapisz
na kartce.

Dopiero po odtworzeniu całej mapy,
zobacz na mapie myśli ze słówkami jakie były
znaczenia słówek, z którymi miałeś problem.
Do tych słówek przywiąż większą wagę aby je
zapamiętać. Najlepiej użyj mnemotechnik.

Oto poznałeś właśnie jedną
z najlepszych technik nauki słownictwa
języków obcych. Początkowo, technika może
Ci się wydawać skomplikowana. Ale
zapewniam Cię, że po kilkukilkunastu razach
gdy ją zastosujesz, stanie się wyjątkowo łatwa
i niezwykle skuteczna!

Marcin Kijakwww.marcinkijak.pl
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Jaki blog jest Ci
potrzebny do

osiagnięcia sukcesu
w Internecie?
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eżeli prowadzisz jakąkolwiek dzia
łalność w Internecie, to bez własnego
blogu będzie ona bardzo utrudniona.
Jeśli zaś go masz, a niewłaściwie
z niego korzystasz, to pozbawiasz się

jednego z najpotężniejszych narzędzi współ
czesnego człowieka sukcesu.

Po co Ci w ogóle blog?
Dobry blog jest narzędziem bez

pośredniego wpływu na ludzi, od których
w taki czy inny sposób zależy Twój sukces. Tak
naprawdę liczą się jedynie dwie jego funkcje.
Zanim o nich powiem, wyjaśnijmy sobie pewne
nieporozumienie, jakie narosło wokół blogów.

Zapewne znasz termin „blogi eks
perckie”? Różne internetowe autorytety
zachęcają nas do ich tworzenia, twierdząc,
że to prosta droga do sukcesu. Moim zdaniem
to droga na manowce.

Załóżmy, że prowadzisz taki blog.
Dzielisz się swoją wiedzą, czytelnicy widzą, że
jesteś ekspertem. No i co z tego? No właśnie…
Czegoś brakuje w tej układance, prawda?
Samo prowadzenie takiego blogu niczego nie
zmieni. Ostatecznie celem nie jest uznanie,
lecz coś więcej. Potrzebny jest bardziej
precyzyjny cel. Jaki?
Są dwa takie cele: zdobywanie oddanych fanów
i sprzedaż bezpośrednia. W pierwszym
przypadku budujesz swoją markę,
przywiązujesz do siebie pewną grupę osób,
która chętnie będzie czytać wszystko, co
napiszesz oraz… w konsekwencji kupi
promowane przez Ciebie produkty i usługi
przede wszystkim dlatego, że Ty to
proponujesz. Drugim celem blogu jest
sprzedaż (pośrednia lub bezpośrednia). Mogą
to być produkty programów partnerskich,
Twoje własne, a także różnego rodzaju reklamy
(tak, to też jest sprzedaż).

Dziś chciałbym nieco więcej
opowiedzieć o pierwszym celu – zdobywaniu
fanów. Sprzedażą zajmiemy się za miesiąc.

Możesz mieć wrażenie, że zdobywanie

fanów i prowadzenie blogu eksperckiego to to
samo. Otóż nie. Przekonałem się o tym
osobiście, gdy zaczynałem prowadzić serwis
dynanet.pl.

Mój blog ruszył 1 lipca 2006 roku.
Z początku były to dość nieudolnie napisane
artykuły (one tam ciągle są, więc możesz się
przekonać, że moje początki nie były
najlepsze). Z czasem jednak coraz lepiej mi
szło i coraz więcej osób mnie czytało.
Ba, zaczęto przedrukowywać moje artykuły
w innych serwisach i uważać mnie za eksperta.
Fajnie. Tylko, że nie miało to żadnego wpływu
na moje życie.

Zaczęło się to zmieniać, gdy
wprowadziłem na blogu drobne zmiany.
Postanowiłem bowiem delikatnie
ukierunkować moich czytelników i przywiązać
ich do siebie na dłużej. Bez tych zmian
miałbym niewielki pożytek z pracy włożonej
w prowadzenie serwisu.

Czego więc potrzebujesz by budować wokół
swojego blogu grupę fanów?

Przede wszystkim musisz ich czymś
przyciągać. Zapewne domyślasz się, że chodzi
o ciekawe treści. Wbrew pozorom jednak nie
chodzi tu o tylko przekazywanie wiedzy. Ona
jest ważna, bo świadczy o kompetencjach
autora, jednak powinna być raczej tłem dla
czegoś o wiele bardziej istotnego.

By zdobywać fanów musisz stać się dla
nich bohaterem. Twój blog musi inspirować,
pobudzać wyobraźnię, rzucać wyzwania. W ten
sposób zyskuje osobowość, staje się
przedmiotem rozmów i dyskusji.

Używając sformułowania Setha Godina
– musisz stać się przywódcą plemienia. Odważ
się wziąć inicjatywę w swoje ręce, wystąp
naprzód i zacznij wyznaczać nowe kierunki
i trendy.

W ten sposób pociągniesz za sobą ludzi,
którzy wyznają podobne wartości i mają
zbliżone cele. Wiedza będzie tylko środkiem do
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osiągnięcia wymarzonych sukcesów.
Myślę, że już zauważasz słabości

tradycyjnego ujęcia terminu „blog ekspercki”?
Nie wystarczy zwykłe dzielenie się wiedzą.
Musisz jasno ukierunkować swoje działania.
Podpowiedzieć czytelnikom, co mają dalej
robić. Zacznij od jednej, najprostszej
czynności.

Przyciągnięcie fanów, to tylko połowa
drogi. Kolejnym krokiem będzie ich utrzy
manie przy sobie. Jak to zrobić?

Najpewniejszym sposobem jest zapro
szenie ich na ekskluzywną listę mailingową. To
da Ci możliwość utrzymania z nimi stałego
kontaktu. I jeśli nie zrobisz czegoś głupiego, to
pozostaną na niej przez długi czas.

Zapewne wiesz już wiele na temat
tworzenia list mailingowych? To, że koniecznie
musisz mieć swoją, to absolutna podstawa.
Najważniejsze jest budowanie relacji
z subskrybentami. Nie traktuj swojej listy jak
dojnej krowy, zalewając ją ofertami
i promocjami, wyciągając wszystkie pieniądze
z klientów. Raczej postaraj się dawać coś
wyjątkowego, unikatowego w skali całego
Internetu, co można otrzymać tylko do Ciebie.

Mam tu pokusę, by powiedzieć o swojej
książce na ten temat, ale nie będę jej nachalnie
promował. Jakby co, to jest dostępna
w Złotych Myślach i ma tytuł „Błyskawiczny
Email Marketing”. Tam zawarłem większość
tego, czego przez 4 lata się nauczyłem na temat
email marketingu.
OK., załóżmy, że masz już grupę fanów. W jaki

sposób pomoże Ci to osiągnąć sukces?
Oprócz dzielenia się darmową wiedzą

możesz zaproponować im coś więcej. Ebooki,
kursy i szkolenia, na których pomożesz im
osiągać ich cele i szybko rozwiązywać
problemy. Taka sprzedaż jest bardzo łatwa, bo
prawdziwy fan kupi prawie wszystko, co
zaproponujesz. Tylko pamiętaj o tym, by nigdy
nie nadużyć tego zaufania. Jeśli już coś

oferujesz lub promujesz, to może to być
jedynie produkt, do którego nie wstyd będzie
się przyznać i za który ręczysz swoją reputacją.

Pamiętaj, że prowadzisz swoje plemię
i nie wchodź z nimi w bagno albo na pustynię.
Ufają Ci. W pewien sposób odpowiadasz
za nich. Nie zmarnuj tego.

No tak, i ostatecznie wszystko spro
wadza się do sprzedaży, prawda? Powiemy
sobie o niej więcej następnym razem.

Dariusz Puzyrkiewiczwww.dynanet.pl
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Jakie maszwidoki naprzyszłość?
Twoja strefa

Komfortu
laczego lubisz swoją strefę
komfortu?
Powiem Ci. Lubisz ją ponieważ nic
w niej nie musisz… Lubisz ją
ponieważ czujesz się w niej

bezpiecznie ( to czy rzeczywiście to poczucie
ma oparcie w rzeczywistości to już inna
sprawa). Lubisz ją, ponieważ nic się w niej nie
zmienia, a Ty nie lubisz zmian, prawda?
Przecież zmiany są kłopotliwe, nieznane,
straszne i jeszcze wymagają wysiłku zwanego
myśleniem…

Tak właśnie myśli ponad 90% ludzkiej
populacji, co spowodowane jest między innymi
uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi
oraz tradycjami i przesądami, jakie nabyliśmy
w ciągu całego naszego życia.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że nasz
sukces w życiu zależy właśnie od tego jaki
obraz świata, jaki widok na świat mamy
z naszej strefy komfortu…

Porównam tu Twoją strefę komfortu do
małego domku z oknami, przez które oglądasz
otaczającą Cię rzeczywistość.

To jak widzisz świat, zależy od tego
jakie szyby masz w oknach. Kiedy się rodzisz
Twoje szyby są krystalicznie czyste. W miarę
dorastania z każdym nowym doświadczeniem
(dobrym lub złym) jakie zdobywasz w swoim
życiu, Twoje szyby strefy komfortu zmieniają
się. Ulegają zniekształceniom, deformują się,
zaczynają przypominać lustra w gabinecie
śmiechu. Dodatkowo zabarwiają się na różne
kolory, które potęgują przekłamania na temat
tego jak rzeczywiście wygląda świat poza strefą
komfortu.

Najbardziej plastyczne i podatne na
zniekształcenia są szyby w Twoim dzieciństwie
i to wtedy kształtują się praktycznie na całe
życie, tak powstaje Twój światopogląd.
Środowisko, rodzina w jakich wzrastasz
odciska piętno i specyficzny wzór na szybach
Twojej strefy komfortu.

To wszystko ma wpływ na to kim dzisiaj
jesteś i jak myślisz. Wyglądasz na świat
zewnętrzny i wyrabiasz sobie zdanie na różne
tematy. Nie masz jednak świadomości, że Twój
obraz rzeczywistości jest zafałszowany, ze nie
dostajesz prawdziwych informacji, więc nie
możesz podjąć DOBRYCH decyzji w oparciu
o fałszywe przesłanki. To tak jakbyś chciał
kierować samochodem we mgle, jadąc bez
świateł w nocy i z oknem witrażowym zamiast
przedniej szyby.

Wyjściem z tej sytuacji jest opuszczenie
strefy komfortu i zobaczenie świata takim,
jakim jest naprawdę.

No właśnie… łatwo powiedzieć, trudniej
zrobić…
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Pomimo, że masz gdzieś tam w środku
mgliste wrażenie, że taka konfrontacja nie jest
niczym złym i wreszcie pomoże Ci prawidłowo
zorientować się w sytuacji, boisz się wychylić
czubek nosa poza swoją strefę złudnego
komfortu. Całkiem możliwe, że czujesz, iż
w ogóle nie masz potrzeby aby gdziekolwiek
spoglądać i cokolwiek weryfikować, bo jest Ci
„dobrze” tam gdzie jesteś i nie potrzebujesz
zmian. Więc dlaczego jesteś niespełniony?
Dlaczego nie osiągnąłeś jeszcze swojego
upragnionego celu? Dlaczego nie realizujesz
swoich marzeń? Dlaczego nie jesteś
zadowolony z jakości Twoich relacji z innymi
ludźmi? Dlaczego?

Jak myślisz czemu tak jest?
Wiąże się to z faktem, kierowania się

w życiu złymi drogowskazami. To nie Twoja
wina, że błądzisz, że nie osiągasz celu, nie
możesz tego uczynić, ponieważ docierają do
Ciebie niepełne wskazówki ze świata
zewnętrznego… Świat pokazuje Ci cały
wachlarz rozwiązań i danych, jednak Ty
widzisz te fakty poprzez pryzmat swoich
powykrzywianych szyb, które nie pokazują Ci
prawdy, nie pokazują Ci większości faktów,
tylko filtrują rzeczywistość według
specyficznego wzorca.

Jak powiedzieć głuchemu, że nie słyszy?
Nie wystarczy głośniej mówić…

Jak pokazać niewidomemu, że nie widzi?
Nie wystarczy pisać większymi literami…

Jak dać Ci do zrozumienia, że szyby Twojej
strefy komfortu są przyczyną Twoich porażek?

Są sposoby i jeden z nich pokażę Ci za
chwilę. Od tego jak się przyłożysz do
wykonania eksperymentu, będzie zależał
ostateczny efekt uświadomienia sobie stanu
Twoich okien na świat…

Z wiekiem usztywniasz swoje postawy,
tracisz elastyczność poglądów, zamykasz się na
nowe rozwiązania, co powoduje zawężenie
postrzegania rzeczywistości i spostrzegania

kreatywnych rozwiązań oraz wyjść
z problematycznych sytuacji. To powoduje, że
bronisz się przed każdą nowinką, która
potencjalnie może przewrócić Twój świat do
góry nogami. Wiąże się to z tym, że
przywiązujemy się sentymentalnie do
większości przedmiotów jakie posiadamy, nie
wyłączając naszych poglądów. Ciężko nam jest
wyrzucić przytulankę z dzieciństwa, a co
dopiero pozbyć się przekonań, które na
byliśmy…

Co posiada moc, która sprawi że
wyjdziesz poza swoją strefę komfortu
i odważysz się obejrzeć nagi wszechświat?
Jest kilka takich czynników: czynniki brutalne
reaktywne i czynniki bezbolesne proaktywne.
Które wybierasz?

Te pierwsze to wszelkie nieszczęścia,
jakie Cię spotykają. Im bardziej Cię jakaś
sytuacja dotknie, tym większy wpływ ma na
opuszczenie przez Ciebie Twojej strefy
Komfortu. To tak jakby ktoś Cię wyrzucił
z Twojego domu potężnym kopniakiem. Wtedy
nagle znajdujesz się poza strefą komfortu bez
żadnego przygotowania i przeżywasz szok, co
powoduje dalsze deformacje twoich szyb,
soczewek rzeczywistości…

Czynniki proaktywne mają to do siebie,
że to Ty decydujesz kiedy i na jakich zasadach
spoglądniesz na świat zewnętrzny przez szparę
w uchylonych drzwiach. To Ty decydujesz czy
te szparę powiększysz i porównasz swój widok,
czy też dasz sobie czas na ochłonięcie po
pierwszym rzucie oka…

Polecam Ci gorąco drogę proaktywną
zamiast reaktywnej. Życzę Ci, abyś w swoim
życiu nie musiał stawiać czoła warunkom
zewnętrznym na sposób reaktywny, co dzieje
się często, kiedy zbyt szczelnie się odizolujesz
od prawdziwej rzeczywistości, gdy twoje
soczewki rzeczywistości są tak silnie
zniekształcone, że większość decyzji podjętych
przez Ciebie prowadzi Cię na skraj przepaści.

Podczas naszej wędrówki pokażę Ci
sposoby jak bezboleśnie i przy nakładzie
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minimum pracy nad sobą, skutecznie
zeskrobać wszelkie warstwy uprzedzeń,
fałszywych sądów ze swoich szyb.

Nie obiecuję drogi usłanej płatkami róż,
obiecuję że na końcu naszej wspólnej
wędrówki spotkasz swoje szczęście, szczęście
Twoich bliskich, powodzenie w biznesie oraz
pełnię zdrowia.
Odważysz się wyjść ze swojej strefy fałszywego

komfortu?
Odważysz się zweryfikować swój obraz

z obrazem prawdziwym?
Odważysz się?

Jeśli tak, to proszę Cię abyś teraz
wykonał bardzo prosty eksperyment.

Wyobraź sobie, że umarłeś. Wyobraź
sobie, że obserwujesz własny pogrzeb. Widzisz
swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych, współ
pracowników, zgromadzonych przy Twojej
trumnie.

Teraz, napisz treść mowy pogrzebowej,
jaką chciałbyś usłyszeć z ust Twojej najbliższej
osoby.

Napisz treść przemowy, jaką chciałbyś
usłyszeć na swoim pogrzebie od Twojego przy
jaciela.

Napisz treść przemowy, jaką chciałbyś
usłyszeć na swoim pogrzebie od Twojego
współpracownika, szefa, klienta…

Ten eksperyment uświadomi Ci, co jest
dla Ciebie ważne w życiu. Jeśli nie jesteś
dzisiaj takim człowiekiem, jakim chciałbyś być
zapamiętanym, to już wiesz że czas na
zmiany…

Czas popracować nad sobą, zapraszam
do proaktywnego zarządzania swoim życiem.
Jak to zrobić? Znajdź swojego mentora, kogoś
komu chcesz zaufać, kogoś kto osiągnął sukces
w dziedzinie o której marzysz i popatrz na jego

szyby w jego strefie komfortu, zobacz świat
poprzez pryzmat jego filtrów rzeczywistości…
Zdziwisz się tym co ujrzysz.
Ciąg dalszy w następnym wydaniu LifeStyleMagazine

Anna Maria Dębniak
www.annamariadebniak.pl
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uż wiesz, że droga i cel są jednym
i tym samym. Teraz pora na intencje
twego działania i jasne określanie
efektu końcowego. Uważam, ze

przykłady z życia wzięte są najlepszymi nauczy
cielami.

Przykład nr 1
Będąc w 2010 roku w Kontiki

(posiadłość  farma górska w Ekwadorze –
www.kontiki.weebly.com) były piękne
zachody słońca ale mój aparat totalnie
przekłamuje kolory. Po wielu próbach
pomyślałem sobie „przydałby mi się dobry
aparat do takich zdjęć”. Byłem daleki od
kupowania kolejnego aparatu. Po kilku dniach
wracając do domu znalazłem praktycznie nowy
aparat Panasonic Lumix DMCFH1
w skórzanym pokrowcu.

Robi rewelacyjne zdjęcia przy
świeczkach, kwiatów, zachodów słońca.
Powiedziałem czego chce i dostałem to
zupełnie za darmo i bez wysiłku. W aparacie są
zdjęcia – jakiś chłopak wraz z wycieczką był
w Vilcabambie i jeśli mi się uda go odnaleźć
(zajęcie dla detektywa) to dostanie go
z powrotem. Ale tymczasem mam aparat do

używania. On nie jest mój, mam go na chwilę
bo w życiu wszystko mamy na chwilę.

Określiłem efekt końcowy, nie
powiedziałem „chcę pieniądze na aparat”,
powiedziałem „chcę aparat”, bo jeśli mam
aparat to pieniądze na aparat są zbędne.
Aparat był mi potrzebny aby pokazać ludziom
na blogu to, co widzę będąc w Ekwadorze. Po
to robi się zdjęcia aby je pokazać  to jest tak
zwana czysta intencja. Określiłem bardzo
jasno efekt końcowy, zapomniałem o tym co
określiłem i nie robiłem nic w kierunku aby to,
co określiłem osiągnąć, zdobyć, wywalczyć itd.
I dostałem.

Przykład nr 2
Uwielbiam malować, rzeźbić, tworzyć.

Kilka razy w moim życiu podchodziłem do
sprzedaży moich obrazów: na allegro, na
ebayu niemieckim, do galerii, w Berlinie,
w Zielonej Górze na deptaku i jeszcze sam nie
pamiętam gdzie i jak. Same „porażki”, karma
artysty jak z książki :) Ale w końcu w 2010
roku we wrześniu sprzedałem kilkanaście
obrazów na Allegro i zainkasowałem kilka
tysięcy złotych. Szok, po prostu tam, gdzie
nigdy się nie udawało nagle się udało. Co się
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zmieniło? Ludzi ci sami, allegro to samo, ja ten
sam, obrazy moje te same.

Określiłem efekt końcowy. Jaki jest
efekt końcowy, czyli jaka jest intencja (czysta
intencja) artysty malującego obrazy? Aby
trafiły one na ściany w różnych domach
i cieszyły oczy i dusze ludzi tam
przebywających. Z taką właśnie intencją
artysta maluje obrazy.

W 2010 roku powiedziałem „mam już
na stanie ponad 70 obrazów chcę aby trafiły na
ściany w różnych domach i cieszyły oczy
i dusze osób na nie patrzących” Aby obrazy
trafiły na ściany w innych domach mam co
najmniej 3 opcje do wyboru:
1 rozdać
2 sprzedać
3 zostawić w spadku

Wybór opcji należał do mnie i wybrałem
sprzedaż na Allegro. Wybór opcji był bez
znaczenia bo każda z nich prowadzi do
określonego wcześniej efektu końcowego.
Wcześniej chciałem sprzedawać obrazy i to się
nie udawało bo intencja artysty jest inna niż
intencja handlarza.

Przykład nr 3
Kolejny przykład. Kiedyś powiedziałem,

że „chcę napisać książkę”, napisałem ją i na
tym koniec. Żadne wydawnictwo jej nie
chciało. Nigdy nie powiedziałem „chcę aby
książka moje autorstwa trafiła do
tysięcy/milionów czytelników i zmieniła ich
życie na lepsze”. Wtedy miałbym co najmniej
2 opcje do wyboru:
1 dać ją za darmo
2 wydać

„Jak przestać palić” możesz ściągnąć
w wielu miejscach w internecie bo
postanowiłem nie zarabiać na moim dawnym
nałogu, bo mogłoby to kiedyś poskutkować
kolejnym nałogiem i wychodzeniem z niego

„dla sławy i pieniędzy”... Kiepska ścieżka.

Przykład nr 4
Gdy dużo jeździłem samochodem to

określałem sobie, że chcę bezpiecznie
i szczęśliwie dojechać do celu. Nie wybierałem
najkrótszej drogi, nie śpieszyłem się. Często
nawet w środku nocy pojechałem na jakimś
rozwidleniu w przeciwną stronę i musiałem
potem nadrabiać 40 km. Wcale mnie to nie
denerwowało, bo dawałem się prowadzić temu
co chciałem, czyli szczęśliwie dojechać do celu.
Nawet gdy ktoś przede mną się turlał 60km/h
to uznawałem to za znak abym zwolnił,
widziałem w tym kierowcy mojego opiekuna.
No i wtedy jazda jest przyjemnością, na luzie
i bezpiecznie a do tego czasem trafia się na
ciekawe miejsca i spotkania. Jeżdżąc rowerem
nie wybieram najkrótszej trasy tylko taką,
która daje mi najwięcej radości. Jaka droga
taki cel :)

Więc jeśli pracujesz dla pieniędzy to
zastanów się czego chcesz w efekcie
końcowym. Jak ma wyglądać twoje lub wasze
życie? Poproś o efekt końcowy i wejdź na
arcyciekawą ścieżkę prawdziwego życia już tu
i teraz. Wybierz drogę, która od razu jest taka
sama jak cel, który chcesz.

To proste, wystarczy zrozumieć,
doświadczyć i kroczyć drogą będąca celem.
Wtedy zobaczysz, że życie jest prostsze,
ciekawsze i bardziej autentyczne bo bardziej
ludzkie niż firmowe czy korporacyjne.

Na koniec dodam, że tak naprawdę
rzadko kiedy wiemy co jest dla nas naprawdę
najlepsze w danym momencie życia i najlepiej
jest się dawać ponieść temu co wewnętrznie
nas wznosi i raduje.

I o tym przeczytasz w kolejnym
numerze Life Style Magazine.

Mariusz Max Jasionowskiwww.omax.weebly.com
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Dwa kroki,
które nauczą
Cię szczęścia

ażdego dnia bądź zwycięzca dla
samego siebie. Zacznij lub skończ
dzień ze świadomością, że
dokonałeś czegoś co jest dla ciebie
wyzwaniem. Czegoś co daje

poczucie, że życie jest wiele warte. Czegoś co
ciągle daje Ci satysfakcje, radość, poczucie
wyjątkowości.

Zainwestuj czas w samego siebie
i zastanów się co możesz zrobić już teraz, aby
poczuć się dobrze? Tak wielu ludzi inwestuje
czas w najróżniejsze rzeczy, ale ciągle
zapomina o zaplanowaniu czasu na
najważniejszą inwestycję – w siebie.

Praca, dom, rodzina, obowiązki, szkoła,
nauka, rozwój, a gdzie jest czas dla mnie?

To niezwykle ważne…

Na swojej drodze poznałem wielu ludzi,
którzy osiągają gigantyczne sukcesy. Często
nie mając nawet 30 lat, stan ich konta jest tak
ogromny, że mogliby przestać pracować.
Cokolwiek robią osiągają w tym sukces i mimo
to ciągle nie czuja się spełnieni i szczęśliwi.
W ich życiu czegoś brakuje. Tej emocjonalnej
satysfakcji, że ich życie jest wyjątkowe, że to co
robią ma wiesze znaczenie. Nie tylko dlatego,
że zarabiają pieniądze, ale dlatego ze czuja
wewnętrzną przyjemność i satysfakcje z tego
co robią.

Jednym z dwóch składników szczę
śliwego życia jest umiejętność dostana się
z miejsca w którym jesteś do miejsca w którym
chcesz być. Nazywamy to osiąganiem celu.
Wielu ludzi opanowało ją do perfekcji.
Wszystko za co się wezmą zmieniają w górę
złota. Natomiast wielu z nich osiągając te
sukcesy wciąż nie czuje spełnienia życiowego,
a osiągniecie celu bez poczucia spełnienia jest
porażką. Możesz osiągać sukces za sukcesem,
mieć miliony na koncie i rzeszę wielbicieli jak
Elvis Presley. Ale jeżeli nie czujesz
wewnętrznego szczęścia z tego co robisz i tak
przegrałeś.

Kilka lat temu dawałem ogromny
wykład dla ponad 120 osobowej publiczności.
Razem z moim przyjacielem kończyliśmy
międzynarodowy kurs trenerski. Wykład ten
był uwieńczeniem roku naszej ciężkiej pracy.
Na koniec, kiedy dostaliśmy niesamowite
oklaski, gratulacje indywidualne od ludzi
czuliśmy niezwykle spełnienie i radość.
W końcu po całym roku pracy osiągnęliśmy
sukces. Ciekawe było to, że zaledwie godzinę
później, kiedy byłem z moim przyjacielem sam
na sam zauważyłem, że bardzo posmutniał.
Przez chwile nie mówił nic i coś ewidentnie mu
dolegało. Zapytałem go: „Co się dzieje?”
Odpowiedział tylko, że nie ma pojęcia co teraz
robić, osiągnął swój wielki sukces i teraz
w jego przyszłości powstała ta wielka dziura
z pytaniem „Co dalej?”.

Oboje zamknęliśmy znaczący rozdział
w życiu, ale czuliśmy się zupełnie inaczej. On
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skupiał się na efekcie, który dobiegł końca. Ja
delektowałem się emocjami, jakie towarzyszyły
mi podczas tej przygody. On na poziomie
logicznym wiedział, że osiągnął sukces jednak
emocjonalnie był rozbity. Sukces smakował
źle…

Dlatego tak ważne jest, aby robić rzeczy,
które dają Ci radość i same w sobie są
motywujące do działania. Aby skupiać się
i czerpać to, co najlepsze z emocji, które dzięki
temu mamy. Myślę że nie chcesz pracować rok
na sukces i mieć z tego zaledwie chwile
przyjemności.

Druga najważniejszą umiejętnością
oprócz osiągania celu jest sztuka bycia
spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Bez
spełnienia nasze życie traci sens. Bo możesz
być maszyna do zarabiania pieniędzy, robotem
towarzyskim, który ma mnóstwo znajomych,
być najlepszym pracownikiem, lub trenerem,
ale jeżeli nie czujesz spełnienia w tym co
robisz, to tylko meczysz się każdego dnia.

Wstajesz rano z myślą „Znów kolejny
dzień w tej cholernej pracy”. Musisz męczyć się
przez 8, 10, 12 godzin. Raz w tygodniu idziesz
spotkać się ze znajomymi z którymi siedząc
zastanawiasz się tylko: „Co tu powiedzieć, aby
się wykręcić i szybko wrócić do domu?”
W końcu jutro trzeba znów iść rano do pracy.
Po kilu latach zaczyna pojawiać się znudzenie,
stres, depresja i różnego innego rodzaju
tatalajstwo, które ostatnimi czasy zalewa nasza
planetę. A przecież tak łatwo możesz sprawić,
aby było zupełnie inaczej…

Spełnienie, szczęście, poczucie
zwycięstwa i wartości, motywacja, radość.
Brzmi ciekawie? Czytaj dalej…

Istnieje wiele bardzo prostych
sposobów, aby „nauczyć” się sztuki bycia
spełnionym człowiekiem. Tak naprawdę to nie
do końca chodzi o to, aby się tego nauczyć,
tylko o to, aby to POCZUĆ. Ponieważ poprzez
odpowiednie stany emocjonalne zmieniasz
strategie działania swojego umysłu, a tym
samym jakość swojego życia.

Zacznij albo zakończ dzień robiąc rzecz,
która da Ci poczucie sukcesu. Ta prosta
czynność wykonywana każdego dnia zmieni
wiele bezproduktywnych strategii Twojego
umysłu i pozwoli Ci poczuć spełnienie.

Uwielbiam zaczynać dzień od sukcesu.
Ustawiając tym samym swój wewnętrzny stan
zwycięstwa i satysfakcji na resztę dnia. Wstaje
o 7 rano i idę pobiegać lub na trening. Robie
cos co sprawia mi ogromna przyjemność
i jednoczenie jest dla nie wyzwaniem. Dlatego,
że kiedy kończę trening jestem niezwykle
szczęśliwy za to, że dałem rade. Wygrałem i po
raz kolejny wzniosłem swoje życie na wyższe
standardy. Zadbałem o swoje zdrowie
i pozytywne emocje. Ten sukces z samego rana
ustawia mój nastrój na cały dzień. Dzięki temu
wszystko za co się później biorę, robie
z radością i pasja. Ludzie których poznaje
odbierają mnie zupełnie inaczej.

To mi sprawia radość. Zmienia to jak
się czuje i co później robię.

„Każdego dnia zaplanuj
czas tylko dla siebie”
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Kolejnym krokiem jest wdzięczność.
Przebywałem z wieloma ludźmi, którzy

dosłownie nie maja nic, a mimo tego oni i ich
rodziny są niezwykle szczęśliwe. Cechą
wspólna każdego z nich jest to, że są wdzięczni
za to co maja i za to kim są.

W naszym kraju ludzie przyzwyczaili się
do mentalności narzekania. Nieważne co się
dzieje lub co robimy zawsze szukamy dziury
w całym. Nauczyliśmy się narzekać nawet na
najdrobniejsze rzeczy, które często nie zależą
od nas. I tak rodzice naszych rodziców nauczyli
ich narzekać. Potem oni swoimi narzekaniami
nauczyli tej sztuki nas, nawet nie zdając sobie
z tego sprawy. A my nieświadomi tej strategii
możemy nauczyć tego nasze dzieci. Czas, aby
przerwać ten bezproduktywny i destrukcyjny
sposób działania…

Jeżeli lubisz siebie i doceniasz to kim
jesteś. Jeżeli doceniasz to co masz i wiesz co
możesz mieć. Jeżeli cenisz ludzi jakimi się
otaczasz, to co robisz. Wtedy ciężko jest
wmówić sobie depresję. Wdzięczność jest
niezwykła. To jeden z fundamentów szczęścia.

Poświęć kilka minut rano, aby
zastanowić się za co jesteś wdzięczny
i rzeczywiście poczuj tą emocje w każdej
komórce swojego ciała.
Czy jesteś wdzięczny za to, że:
 robisz coś wartościowego dla siebie
 inwestujesz czas w swoje zdrowie i przyszły
sukces
 przebiegłeś najdłuższy dystans
 zrzuciłeś 10 kilo
 czujesz coraz większe szczęście
 masz kochającą rodzinę, dziewczynę,
wspaniałego przyjaciela,
 za to że …..
No właśnie, za co Ty jesteś wdzięczny?

Vekan
www.rozwojuwodzenie.pl
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ewną sylwestrową noc spędziłem
sam w zaciszu z książką. Pisarzem,
który zaprosił mnie wtedy do siebie
na randkę, a może raczej pojedynek
był Lew Tołstoj, a książką

„Spowiedź”. Niezwykłe wyznanie gościa, który
jak na tamtejsze czasy odniósł wszelkie
możliwe sukcesy, miał majątek, żonę, rodzinę
i dzieci, a może nawet i wnuki, szlacheckie
przywileje i dodatkowo, co nie zdarzyło się
wielu wybitnym ludziom  ogromne uznanie
i podziw ze strony współczesnych. Mimo to,
Tołstoj dręczony nocnymi koszmarami, czuł
się w środku pusty i niespełniony. „Nie
powiesiłem się tylko dlatego, że przy moim
łóżku nie było sznura”  wyznał.

Od ponad siedmiu lat mam w pamięci
te słowa. Poczułem z autorem „Wojny
i Pokoju” czy „Anny Kareniny” duchową wieź
i wdzięczność za to, że wydał tę broszurkę,
która dla mnie miała największą wartość
z wszystkiego, co napisał. Mam absolutną
jasność, że sukcesy w świecie zewnętrznym nie
zapewnią mi spełnienia i że goniąc za karierą,
pieniądzem, a nawet twórczością i prestiżem
(choćby autora „blogu roku”), można wpaść
w pułapkę Tołstoja. Wiem, że to może brzmieć
banalnie, ale stąd moje nieco bardziej duchowe
podejście do życia. Niemniej, przeszedłem
swoje i jestem już daleki od użalania się nad
materią, a zwłaszcza zachęcania do
niemyślenia o pieniądzach ludzi, którzy mają
ich mniej niż ja. Przyznaję uczciwie, że lubię
przyzwoicie zarabiać i mieć komfort, tak jak
lubię tworzyć, ale wiem, że najważniejsze dla
mnie to cieszyć się poszukiwaniami

odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania.
Komfort raz tym poszukiwaniom służy, a raz
nie, ale dobrze mieć wybór. Jestem w tym
momencie człowiekiem niezwykle
uprzywilejowanym, choć nie zawsze tak było.
Mam zdrowie i wystarczająco czasu
i pieniędzy, mogąc skupić się na zadawaniu
sobie wielu pytań, swobodnym przelewaniu
myśli na ekran. Szukanie odpowiedzi na
pytanie o sens, mój dar i przekleństwo
zarazem, przywiodło mnie na wiele dróg,
z których wspomnę o niektórych.

Pierwszą drogą było szukanie
odpowiedzi w prostym życiu. Podobnie jak
Tołstoj i później Stachura, mierzyłem się
z pokusą upodobnienia się do zwykłych,
„prostych” ludzi. Tołstoj opowiada o tym jak
po oprzytomnieniu, zajrzał do cerkwi i ujrzał
zwykły bogobojny lud rosyjski, poczuł, że ci
ludzie są tak jakoś bardziej spokojni, ufni
i chciał być tacy jak oni. Ludzie, co znają swoje
miejsce, wiedzą po co żyją, robią swoje i jak
wybija godzina, to ją godnie i spokojnie
przyjmują. Niestety Tołstojowi nie poszło tak
łatwo, wkrótce wiele rzeczy zaczęło go drażnić
w kościele i w ludzie, nie mógł się siłą woli
uporać z tym, co mu rozum podpowiadał,
w końcu poszedł własną drogą i naraził się
kościołowi. Przypominam sobie, że czytałem
też kiedyś we wspomnieniach Stachury o tym
jak z podziwem i zazdrością patrzył na swoją
matkę, tak ułożoną i zakorzenioną, chodzącą
do kościoła i rozmawiającą z sąsiadami,
pogodzoną z losem. Ale też nie potrafił być
takim jak ona, miał bogate życie wewnętrzne
i skończył fatalnie... Ja też znam starszą panią,
która mieszka na wsi, chodzi lub gości kółka
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P
Warsztaty a pokusa

prostego życia.
Czy Tołstoj poszedłby na warsztaty

rozwoju osobistego?
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różańcowe, pięknie śpiewa ludowe pieśni,
uprawia ogródek, żartuje ze śmierci i ma
dawno sporządzony testament. Podziwiam ją
i jednocześnie czuję, że jesteśmy z trochę
innych światów, choć tak bym chciał byśmy
byli z jednego.

Druga droga, której próbowałem było
stłumienie egzystencjalnych pytań służbą dla
innych. Tylu ludzi potrzebuje pomocy, a chyba
wszystkie święte księgi mówią o służbie
i spotkaniu z siłą wyższą obecną w ubogich
i potrzebujących. Czasami to działa i można tej
pracy tak się poświęcić, że zapomni się o sobie
i oddali pytania, mogą też przyjść ważne
podpowiedzi, sygnały. Ale w moim wypadku
znów różne „Sprawy” do pewnego stopnia były
formą samooszukiwania się. Dalej piszę
o sprawach społecznych, podpisuje różne listy
i wspieram działania społeczne, ale wiem, że ta
droga nie załatwi mi problemu.

Próbowałem tez innych rzeczy,
wierzyłem w podróże, jogę, wspólnoty,
czasowo od moich rozterek pozwalała mi uciec
intensywna praca fizyczna, czasami kontakt
z dziećmi napawał mnie radością i rozbrajał
bomby niezadowolenia, praktyka medytacji też
wiele mi pomogła. Ale istotną drogą
niedostępną Stachurze i Tołstojowi, a dostępną
mnie jest uczestnictwo w warsztatach rozwoju
osobistego. Mam ten komfort, że nie mam
dzieci do wykarmienia, samochodu do
naprawy, kredytu do spłacenia, a nawet
czekającego na mnie głodnego psa i stać mnie
by to co zarabiam „inwestować” w pracę nad
sobą. Tak, praca, rozwój własny, osobisty,
samorozwój – jak mnie śmieszą te słowa,
a jednocześnie to jest ważna część mojego
życia. Nigdy nie decydowałem się na
psychoterapię, ale „rozwój osobisty” to
przynajmniej na poziomie języka coś zupełnie
odmiennego, bardziej akceptowalnego
społecznie. Nie jestem „czubkiem”, tylko
rozwijam się, to chyba fajnie?

Wiem, że rozwój osobisty to dziś jest
wielki biznes i pełno jest oszustów
obiecujących cuda w weekend. Ale czuję, że
umiem surfować po tym morzu pełnym raf

i wybieram to co czuję, że może mi pomóc coś
zrozumieć, otworzyć się, oczyścić. Jak dobry
klient tej branży wiem, że moje problemy to
poważniejsze procesy, których raczej nie
załatwię ani w weekend ani w miesiąc,
a czasem nawet nie w rok. Jako wyjadacz
warsztatowy, potrafię kompetentnie doradzić
znajomym, u kogo warto się „ustawić”, a gdzie
można coś dobrze „przepracować” jeśli nie
„przeprocesować”, a nawet pod czyim
kierunkiem możesz problem przetańczyć.
Potrafię też przestrzec przed pewnymi ludźmi
z branży, uprzedzić, kto klepię formułki
(a nawet wskazać z jakiej książki one
pochodzą), a kto działa depresyjnie lub nie
potrafi zapanować nad procesami.

Uwielbiam też przestrzeń warsztatu.
Lubię tę magię, która sprawia, że zbiera się
grupka nieznających się przeważnie ludzi,
których mądra osoba prowadząca nie określi
wulgarnie „klientami”, lecz zapamięta ich
imiona, kocham doświadczać, jak ci ludzie
wraz ze mną będą stopniowo lub nagle
przełamywać lody, dzielić się opowieściami
o własnych spieprzonych związkach,
skrywanych fantazjach, swojej małości,
w przyznaniu się do której, pokażą swą
wielkość. Uwielbiam to, że od zimnego „dzień
dobry” i wyciągniętej ręki w rycerskim
pozdrowieniu przechodzi się do gorących
uścisków. Potrafię też lepiej wyczuć kiedy
wylewność jest nie na miejscu, tak
przepracowałem nawet potrzebę uścisków.

Czasem nawet na warsztatach
nawiązują się ważne relacje, nie tylko takie
uśpione, zmagazynowane w facebooku, choć
i te trochę cenie. Znam dziecko, które się
urodziło parze, która poznała się na
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warsztacie, który organizowałem. Choć
o takich historiach nie będę się rozpisywać, bo
przecież zgodnie z zasadami, wszystko
powinno zostawać za drzwiami warsztatu
(wiem, że chyba bardzo rzadko, jeśli nigdy
zostaje, ale mimo to chcę, żeby tak było). Gdy
dodatkowo uda się nam poruszać, a może
i potańczyć, a w przerwach pogadać o czymś
codziennym, choćby Małyszu, lub ponarzekać
na coś, a nawet sypnąć rubasznymi kawałami,
czuję się bliższy pełni i samorealizacji. Po
niektórych warsztatach wskoczyłem na taką
falę entuzjazmu, która raz nawet trwała
tydzień. Po innych było mi ciężko, ale
przynajmniej czułem, że ta ciężkość ma
delikatny smaczek „rozwojowy” i mogę się
pocieszyć, że coś z siebie wyrzuciłem, coś
pękło.

Czasami ulegam takiej pokusie
perspektywy człowieka prostego, którego życie
dużo mniej boli i mówię sobie: daj sobie spokój
z warsztatami, zacznij zwyczajnie żyć. Ale tez
łapię się na powieleniu obiegowej opinii, że
warsztat to niby nie życie, tak jakby łzy, które
na nich płynęły nie były prawdziwe,
a wspomniane dziecko urodziło się na niby.
Ale wiem, że uciekam trochę od sedna sprawy:
wyzwaniem jest by poza warsztatem potrafić
być sobą takim jak za zamkniętymi drzwiami
lub dobrze się czuć z wyboru nie będąc takim.
Ale też wiem, że czasami wolę udać się na
kolejny warsztat zamiast rozwiązać problem.
Chodzenie na warsztaty może być
uzależnieniem szkodliwym jak każde inne.
Podając banalny przykład by nie wkraczać
w niebezpieczne głębsze rezerwaty emocji,
zdobyłem na warsztatach świadomość, że brak
porządku na biurku i w pokoju sprzyja w moim
wypadku lenistwu, a nawet rozwojowi
symptomów chorobowych, ale mimo to, nie
potrafię zdobyć się na zrobienie porządku.
I ciągle mam w sobie pokusę Tołstoja, żeby tak
normalnie żyć, ograniczyć czas poświęcany na
introspekcje, skupić się na wyzwaniach, celach,
pracy, ludziach, zacząć uprawiać ogródek,
choćby na facebooku...

Choć wiem jakie są pułapki tej drogi,
chcę wyrazić wdzięczność za to, co otrzymałem

na warsztatach. Dzięki udziałowi w grupach
rozwijających się nauczyłem się patrzeć ponad
uprzedzeniami i podziałami, nawiązałem
choćby na chwilę, ale jednak głębokie relacje
z ludźmi, często znacznie ode mnie starszymi
lub młodszymi. Podobnie jak autostop,
warsztaty mi pokazały że nie warto oceniać
ludzi po wyglądzie, zawodzie, i tak dalej, że
mogę złapać dobre porozumienie z kimś, kto
obraca miliardami i kimś kto żyje z zasiłku,
a nawet kimś kto mentalnie zaśmieca miasto
durnymi przekazami reklamowymi. Wiem, że
dzięki warsztatom wzrosła moja samo
świadomość i łatwość dokładniejszego
rozpoznania tego, co się dzieje w mojej głowie
i ciele. Swoje lęki znam już na wylot.
Świadomość problemu to zawsze jest jakiś
krok w kierunku zmiany.

Moją ostatnią nadzieją jest
zamieszkanie w ciele, większa uważność
i obecność, świadomość ciała, mięśni, kości.
Jeszcze o tym napiszę i powstanie z tego
opowieść mająca ręce i nogi. Póki co zamiast
mądrej tezy, przyznam się, że stałem się
dobrym klientem „pracy z ciałem”. Nie wiem
czy Tołstoj poszedłby na warsztaty zwłaszcza
te wymagajace ruchu bioder, ja póki co dalej
chodzę, wypatruję nowości, czasem organizuję
i mam nadzieję, że kiedyś dojrzeję do tego by
je prowadzić. Tak, pomimo że, pomimo że,
pomimo że...

Piot Bielskizyciebezleku.blogspot.com

http://www.lifestylemagazine.pl/
http://zycie-bez-leku.blogspot.com


33/Rozwój

1. Szukam obecnie pracy, i tak myślę
jakie mogą być tego pozytywne aspekty.

To że mam więcej wolnego czasu jakoś
mi nie pomaga, czuję się z tym gorzej bo nie
wiem co z tym czasem zrobić i towarzysza
temu negatywne uczucia, jak skierować swoją
uwagę, żeby wibrację wzrosły?

Czy jeżeli się skupiam na tym ze mam
więcej czasu nie sprawia ze będę przyciągała
więcej wolnego czasu i nie będę miała pracy?

2. Co robić żeby przyciągnąć pracę? na pewno
myśleć o tym w sposób wywołujący we mnie
jak najlepsze emocje, to wiem, ale czy podawać
nazwę firmy, od kiedy mam zacząć , za jaką
stawkę, chodzi mi o konkretną firmę na
konkretnym stanowisku.

Skupiać się np na tym Pracuje w ..... od
.... dostaję .... za godzinę.....Czy nie myśleć
o tym ,wystarczy jeden raz pomyśleć
i wizualizować końcowy efekt?

PRAWO
PRZYCIĄGANIA
– szukam pracy,
jak ją znaleźć??

Rozmowa na dręczące tematy z uczestniczką szkolenia"Jak doświadczyć fizycznej manifestacji swoich pragnień"

Martyna
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Elżbieta Maszke

Powodem dla którego praca nie pojawia
się przez długi okres czasu jest to iż osoba
zamiast skupić się na aspektach tego czego
pragnie, koncentruje się na nie posiadaniu
tego czego chce.

Czemu kierujesz swoją uwagę na
aktualną sytuację a nie na to czego
chciałabyś?? ( praca )

Czemu nie widzę skupiania się na
pozytywnych CECHACH jakich chcesz
doświadczyć w pracy? :)

Praca, praca – poszukujesz zajęcia,
które będzie ci sprawiało radość czy pracy któ
ra będzie codziennym „zapełniaczem czasu”???

Uważam że samo słowo „praca” stwarza
w tobie opór ( negatywne uczucie ) dlatego, że
przyzwyczaiłaś się do tego iż to słowo kojarzy
ci się z jej BRAKIEM.
Pierwszym krokiem powinno być zamienienie
tego słowa na np. „ciekawe zajęcie”

Drugim punktem będzie wypisanie
sobie pozytywnych aspektów tego „ciekawego
zajęcia”

Np. Chcę aby przyszło do mojego do
świadczenia ciekawe zajęcie, które będzie
dawało mi radość i zadowolenie, jak również
przypływ gotówki.

Chcę czuć się spełniona poprzez ….
(masz coś konkretnego co chciałabyś robić,
jeśli nie to napisz …) realizowanie tego zajęcia.

Wiem że najlepsze zajęcie dla mnie, jest
już gotowe i tylko czeka aż zestroje się z nim
wibracyjnie, a mogę to zrobić poprzez dobre
samopoczucie, które odczuwam myśląc o nim.”

Dostrzegasz że w tych słowach nie
znajduje się żaden opór  negatywny kierunek
uwagi???

To taka krótka NOWA historia o tym

czego chcesz – ciekawe zajęcie przynoszące
satysfakcje i pieniądze.

Możesz pisać wiele, wiele takich
krótkich historii które zmienią twój punkt
przyciągania, a wtedy wszystkie okoliczności
ułożą się tak abyś mogła DOŚWIADCZYĆ
wibracyjnego połączenia z zajęciem, które jest
dla ciebie najlepsze.

Krótka afirmacja mogła by brzmieć:
Wszystkie okoliczności i zdarzenia układają się
tak abym mogła doświadczyć ciekawego
zajęcia przynoszącego mi radość i pieniądze,
zbliżam się do tej realizacji GDY TYLKO
CZUJĘ SIĘ DOBRZE MYŚLĄC O TYM .

Za każdym razem kiedy czujesz się do
brze myśląc bądź mówiąc o ciekawym zajęciu
jakie chcesz wykonywać jesteś przybliżana do
jego realizacji, za każdym razem gdy nie
cierpliwisz się, smucisz, gniewasz ( odczuwasz
negatywne emocje ) twoje pragnienie nie może
się pojawić.

Martyna
Wysłać Cv\V tylko do tego jednego

miejsca, czy sie nie ograniczać.
Jak nie skupiać sie na obecnej sytuacji, na tym
że nie mam pracy?

Co mówić kiedy znajomi się pytają czy
znalazłam już prace,zgodnie z aktualna
sytuacja mowię że nie, jak zmienić sposób
wypowiadania się na ten temat?

Elżbieta Maszke
Dopóki nie zrozumiesz że Prawo

przyciągania odpowiada na twoją wibrację,
a nie na twoje działania, twój wysiłek będzie
po prostu mało skuteczny.

Działanie jest fajne i może przysporzyć
wiele radości lecz najpierw musi nastąpić
wibracyjne zestrojenie, dopasowanie do
swojego pragnienia.

Określ to czego chcesz ( tak jak pisałam
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ci powyżej ), napisz nową historię jakiej chcesz
doświadczyć ( może być to historia o tym jak
już pracujesz ) i wtedy podejmij działanie.
Do działania będziesz gotowa dopiero wtedy
gdy będziesz czuła się dobrze, będziesz czuła
optymistyczne oczekiwanie.
Nasze działania możemy podejmować z dwóch
powodów:
1. Pozytywnych – gdzie kierujemy swoją uwagę
w stronę pozytywnych powodów dla których
podejmujemy to zadanie – “Jeśli zrobię tak
i tak, wydarzą się dobre rzeczy”
2. Negatywnych – gdzie kierujemy swoją
uwagę w stronę tego czego NIE
CHCIELIBYŚMY, aby się wydarzyło – ” Jeśli
nie zrobię tak i tak, wydarzą się złe rzeczy”
Podejście pierwsze inspiruje cię do podjęcia
działania, które podejmujesz z pozytywnego
miejsca ( wymieniając sobie np. pozytywne
powody dla których to robisz )

Podejście drugie zachęca cię do podjęcia
działania, z miejsca negatywnego ( gdzie twoja
uwaga, koncentruje się na negatywnych
rzeczach jakie wydarzą się jeśli nie zrobisz tego
co zrobić miałaś )
JEŻELI CHODZI O ZNAJOMYCH – możesz
mówić że jeszcze nie znalazłaś, ale uważasz że
wszystko jest na najlepszej drodze :)
I WAŻNE!!!!!!!!!!!!!! Nie drąż tego tematu, nie
żal się im, nie rozpamiętuj – bo tym samym
będziesz kierowała swoją uwagę na BRAK a po
co to robić???
W zamian za to zmień temat na taki który
będziesz odczuwała super :) JAKIKOLWIEK

Elżbieta Maszke
www.maszke.pl
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„  Zacznę w końcu biegać, żyć zdrowiej, zrzucę parę
kilogramów, może przygotuję się do maratonu”

– myśli sobie niejeden obywatel. Ale jak to z takimi pla
nami bywa – na planach się kończy. O tej porze roku jest

dobra wymówka – pogoda.
„ – Eee, poczekam do wiosny, teraz zimno, mokro, jeszcze
się przeziębię.” – szybko sobie tłumaczymy i zapominamy

o sprawie na kilka miesięcy lub lat...
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Bieganie
zimą
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dkąd zacząłem biegać, pogoda prze
stała mieć dla mnie znaczenie. To
ma pewne korzystne efekty ubocz
ne. Otóż bardzo ułatwia życie na wa
kacjach. Wakacje powszechnie

uznaje się za udane, kiedy jest dobra pogoda –
słońce, ciepło. Tymczasem w bieganiu to wcale
nie jest potrzebne. Osobom, które nie biegają,
trudno jest pewnie to sobie wyobrazić, ale
w biegu nasz organizm pracuje jak mała elek
trownia i ma raczej nadmiar ciepła niż jego
brak. Trzeba tylko ubrać się w odpowiedni spo
sób.

Częstym błędem początkujących biega
czy – jest ciepłe ubieranie się. Biegacz staje na
balkonie, sprawdza temperaturę „ Oho?!
Chłodno, założę bluzę polarową”.

Wychodzi z domu, bluza grzeje, biegacz
zadowolony: ”– No, ciepło, to mogę biec”. Już
po minucie czuje, że coś jest nie w porządku.
Gorąco. Rozsuwa suwak w bluzie, biegnie da
lej, po chwili suwak jeszcze niżej, ale jest nadal
gorąco. Gorzej, kiedy bluza nie ma suwaka. Zu
pełnie rozpiąć lub zdjąć jej nie może, bo czuje,
że jest spocony i mokry. Biegnie się coraz cię
żej. W końcu gorąco nie do zniesienia, adept
biegania zaczyna podejrzewać, że nie nadaje
się, po chwili zatrzymuje się i wraca marszem.
Jest mokry, więc robi mu się coraz zimniej, kie
dy dociera do domu jest już dobrze przemarz
nięty. Następnego dnia rano okazuje się, że jest
chory i odechciewa mu się biegania na długo.

Gwarantuję Państwu, że bieganie w zi
mie może być niezwykle przyjemne i pełne no
wych wrażeń. Po śniegu biega się
fantastycznie, nawierzchnia miękka, śnieg lek
ko skrzypi, jeśli mamy dobre buty to na przy
czepność też nie narzekamy.

W dzisiejszych czasach bieganie zima
jest dużo mniej ryzykowne nic jeszcze 2030
lat temu. Dlaczego? Bo teraz wszyscy producen
ci sprzętu sportowego korzystają z techni
cznych tkanin: oddychających, nie chłonących
wilgoci, lekkich, szybkoschnących ewentualnie
o dobrych parametrach termicznych. Mając na
sobie kilka cienkich warstw jesteśmy w stanie

bardzo komfortowo i bezpiecznie dla zdro
wia ubrać się na każde właściwie warunki po
godowe, nawet poniżej 15 stopni mrozu.

Żeby można było czerpać
przyjemność z biegania w każdych
warunkach pogodowych, trzeba
znać kilka zasad. Oto one:
1. Wychodząc na bieganie, zawsze powinieneś
odczuwać lekki chłód. Już na początku biegu
ogrzejesz się i nie będzie Ci zimno.
2. Używaj ubrań z syntetycznych, materiałów
przeznaczonych do uprawiania sportu, synte
tycznej bielizny, w żadnym razie bawełny.3. Stosuj zasadę kilku cienkich warstw, bluzy
polarowe nie są najlepszym rozwiązaniem chy
ba, że jest naprawdę mroźnie.
4. Nie dopuść do wychłodzenia się, cały czas
pozostawaj w ruchu, jeśli nawet zatrzymasz się
żeby z kimś porozmawiać – podskakuj, wyma
chuj, żebyś nie czuł, że robi Ci się zimno.
5. Postaraj się zaopatrzyć w podstawowe ele
menty biegowej garderoby, zrobione
z technicznych materiałów: cienką koszulkę,
cienką bluzę i cienką kurtkę przeciwwiatrową
jakieś legginsy czy syntetyczny dres.

Podczas kiedy w zimne lub mokre dni
inni będą wyglądać przez okno i nudzić się nie
miłosiernie, narzekając na zmarnowany week
end – Ty zawsze będziesz miał alternatywę.
Możesz wyjść i biegiem dotrzeć do miejsc dla
innych niedostępnych. Pochmurna czy mroźna
aura może zresztą spowodować, że zupełnie
inaczej spojrzysz na miejsca dobrze Ci znane.
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DLACZEGOSUPLEMENTACJAODŻYWIANIA?
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W poprzednim wydaniu
Life Style Magazine przedstawiłem
podstawowe przesłanki dotyczące

PROGRAMU OCHRIONY
ZDROWIA I URODY.

Jednym z jego filarów jest
suplementacja odżywiania

z użyciem specjalnej żywności –
tzw. FUNCTIONAL FOOD.

W bieżącym tekście odpowiemy
sobie na pytanie: czym jest

suplementacja i dlaczego obecnie
jest nieodzowne jej stosowanie?

http://www.lifestylemagazine.pl/


roku 390 p.n.e. Hipokrates,
„ojciec” medycyny, powie
dział: „Wszystkie choroby
przychodzą do człowieka przez
usta wraz z pożywieniem. (…)

Niech pożywienie będzie dla ciebie le
karstwem, a lekarstwo twoim pożywieniem”.

W 700–1000 kg żywności, którą
zjada każdy z nas w ciągu roku znajduje się
ok. 6–8 kg następujących dodatków
chemicznych: konserwanty, sztuczne
barwniki, metale, pestycydy i inne
substancje, które zdecydowanie nie są
żywnością.

Czy wiesz, że:
• w organizmie przeciętnego 20latka jest
już nagromadzonych ok. 14 kg szkodliwych
substancji,
• 15 milionów Polaków cierpi na niedobór
witamin,
• co druga kobieta, co trzeci mężczyzna, co
szóste dziecko mają nadwagę,
• prawie 100% ludzi w Polsce ma problemy
z paradontozą z powodu nadmiernej
konsumpcji cukru,
• organizm wydala antybiotyk przez dwa
lata, zaś przyjęte leki hormonalne lub
hormony zawarte w zjadanej żywności
(np. w kurczakach) w ciągu pięciu lat.
Przemysłowo przetwarzana żywność
„wzbogacana” substancjami chemicznymi
przyczynia się do powstawania:
• nadwagi,
• chorób cywilizacyjnych,
• wzrostu negatywnych emocji i niekontrolo
wanych myśli,
• depresji,
• myśli samobójczych,
• bezsenności,
• gwałtów i agresji.

Obecnie produkowana i spożywana
żywność charakteryzuje się znacznymi
niedoborami substancji pokarmowych, co
powoduje powstawanie niedoborów w odży
wianiu.

Przyczyny powstawania niedoborów
w odżywianiu:
• stosowanie sztucznych nawozów i pe
stycydów w uprawie roślin oraz hormonów
i antybiotyków w hodowli zwierząt,
• monokulturowe uprawy ograniczające
ilość składników odżywczych w żywności,
• dojrzewanie owoców i warzyw w „doj
rzewalniach”,
• konserwowanie i napromieniowywanie
żywności,
• produkty rafinowane (biała mąka, cukier,
biały ryż),
• długie przechowywanie,
• niewłaściwe przygotowanie do bezpośre
dniego spożycia,
• produkcja żywności zmutowanej (GMO).
Dodatkowe czynniki sprzyjające niedoborom
w odżywianiu:
• picie alkoholu,
• palenie tytoniu,
• leki,
• zanieczyszczenie środowiska,
• stres.

SUPLEMENTACJA to wzbogacanie
codziennej diety w naturalne witaminy,
minerały i inne składniki konieczne do
normalnego funkcjonowania organizmu.

SUPLEMENTY DIETY są aktywnymi
metabolicznie produktami uzupełniającymi
składniki pokarmowe. Działanie opierają na
synergizmie. Synergizm jest współdziała
niem różnych substancji na organizm,
skuteczniejszym niż suma ich oddzielnych
działań. Dlatego za suplementy diety autor
uważa preparaty w postaci naturalnych bio
kompleksów witaminowych, mineralnych,
enzymatycznych itp. – czyli naturalnych
związków wieloskładnikowych. W takim ujęciu
jako suplement diety nie mogą być uważane
preparaty syntetyczne, z pojedynczym,
wyekstrahowanym składnikiem. Organizm
ludzki jest przystosowany do łącznego
wykorzystywania składników pokarmowych,
a nie np. samych witamin, które występują
w przyrodzie zawsze w obecności białek,
tłuszczów itp. Podobnie jest z minerałami,
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które organizm powinien przyjmować nie
w postaci jonowej, ale w postaci tzw. chelatów,
czyli organicznych, łatwo przyswajalnych
przez organizm trójskładnikowych elementów
– minerałów, witamin i kwasów tłuszczowych.
Typowe składniki suplementów:
• substancje balastowe, czyli błonnik (w tym
fruktooligosacharydy), pektyny, śluzy,
• kwasy tłuszczowe (n. p. Omega 3,
Omega 6, Omega 9, CLA),
• witaminy,
• składniki mineralne,
• wtórne substancje roślinne, czyli poli
fenole, karotenoidy, fitohormony, alkaloidy,
olejki eteryczne i inne,
• bakterie kwasu mlekowego (laktobakterie)
• kwasy organiczne (jabłkowy, cytrynowy,
szczawiowy, winowy, bursztynowy, mlekowy),
• enzymy.
Efekty prawidłowej suplementacji odży
wiania:
• skutecznie odtruwanie organizmu z toksyn,
• odbudowa prawidłowej flory bakteryjnej
w przewodzie pokarmowym,
• poprawa przemiany materii,
• regeneracja narządów wewnętrznych,
• leczenie wrzodów przewodu pokarmowego,
• zwiększenie przyswajania spożywanych
produktów,
• zwiększenie zdolności wchłaniania wapnia
(ważne w osteoporozie),
• skuteczne wzmocnienie systemu odporno
ściowego,
• ochrona organizmu przed wolnymi
rodnikami),
• łagodzenie stanów zmęczenia, niepokoju,
nadpobudliwości nerwowej, depresji,
• silne działanie antynowotworowe dzięki
fitoskładnikom,
• usuwanie nieprzyjemnego oddechu z ust
i przykrego zapachu potu,
• usuwanie trądziku i innych zmian na
skórze,
• regulowanie procesów wydalniczych
poprzez likwidację wzdęć brzucha, biegunek
i zaparć,
• zapobieganie bolesnym skurczom brzucha
i infekcjom pęcherza moczowego,

• korzystny wpływ na regularność cyklu
miesięcznego,
• poprawa krążenia krwi i zapobieganie
bolesnym skurczom mięśni,
• zmniejszanie zapotrzebowanie na insulinę,
• obniżanie poziomu cholesterolu,
• łagodzenie licznych bólów,
• ochrona przed powstawaniem żylaków,
• przezwyciężanie niewielkiego głodu (bło
nnik!).

Janusz Dąbrowskizdrowie.antylicho.org.pl
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