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stawianiu celów, ich formułowa
niu, realizowaniu napisano wiele
książek i nawet w moich dwóch
kursach też o tym piszę. Tylko mo

je widzenie było niepełne, tak samo jak we
wszystkich książkach, które czytałem.

Zawsze czyta się to samo o celach 
SMART i inne dziwolągi korporacyjne. Nasze
życie jest życiem ludzkim i nie chodzi nam
o to, o co chodzi korporacjom, więc nie można
stosować ich wzorca myślenia i działania. Życie
człowieka jest inne od „życia” firmy małej, śred
niej lub wielkiej.

W człowieku jest dusza, w firmie są lu
dzie. Firma sama z siebie duszy nie posiada i ni

gdy posiadać nie będzie. OK koniec
filozoduchowania :) Przechodzę do wniosków
i przykładów z życia wziętych.

Przez wiele lat pragnąłem milionów
i byłem na całkiem dobrej drodze do nich. Ale
jakoś ta droga nie dawała mi wielkiej radości,
byłem na niej, potem uciekałem i tak w kółko.
Aż w końcu w 2008 roku podczas coachingu
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Droga i Cel
cześć pierwsza
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Efekt końcowy, czyli o tym jak dostawaćw życiu to czego naprawdę chceszi potrzebujesz.
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wyszło ze mnie coś i wszystko się zmieniło. Mój
coach wysupłał ze stogu siana igłę, która co ja
kiś czas kuła mnie na tej drodze do milionów.

Podczas tamtej sesji coachingowej po
wiedziałem "chcę, aby moje życie było miłością,
radością i szczęście". Wcześniej podświadomie
wiązałem miliony z życiem w miłości, radości
i szczęściu. Ale czy ścieżka do celu, która sama
w sobie nie jest miłością, radością i szczęściem
może mnie doprowadzić do miłości, radości
i szczęścia? Pytanie retoryczne nie enigmatycz
ne...

Wiedz, że ścieżka, którą teraz idziesz do
prowadzi cię na końcu do tego samego, czym
jest ta ścieżka teraz. Jeśli jesteś zmęczony to na
końcu ścieżki znajdziesz zmęczenie. Jeśli niena
widzisz ścieżki to na jej końcu znajdziesz niena
wiść. Jeśli walczysz, idąc swą ścieżką to na
końcu zginiesz, znajdziesz walkę lub pobojowi
sko pełne trupów, które już teraz czasami mi
jasz.

Jeśli ciągle brakuje ci czasu, żyjesz w na
pięciu i stresie to na samym końcu swej ścieżki
zastaniesz dokładnie to samo. Spokój powstaje
ze spokoju, miłość rodzi się z miłości, harmo
nia z harmonii itd.

I to jest też rozwiązanie enigmatycznego
powiedzenia duchowych ścieżek wschodu „Dro
ga jest celem”. Jaka droga, taki cel. „Jakie ży
cie, taka śmierć...” śpiewała Edyta Geppert...
Przeskanuj swoje życie dotychczasowe i obecne
działania pod kątem Drogi i Celu. Zrozumienie
tej prostej prawdy, to pierwszy krok do bar
dziej świadomego życia.

I to by było na tyle – ciąg dalszy Efektu
końcowego w kolejnym numerze Life Style
Magazine.

Mariusz Maksymilian Jasionowski
www.omax.la
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Mariusz Maksymilian Jasionowski – podróżnik,
artysta, biznesmen, doradca, pisarz, informa
tyk... Lub po prostu „Człowiek renesansu”  tak

mówi o nim jego dentystka ...
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o raz kolejny wyszedłem poza strefę
komfortu, ale tym razem uczucie te
go jest zupełnie inne. Siedząc w do
mu piszę do Ciebie czując się

świetnie, bo mam przyjemność tworzenia cze
goś nowego, czegoś co sprawia mi radość.
Wczoraj będąc w garażu podziwiałem nowy mo
tor i sama świadomość jazdy po raz pierwszy
wzbudza we mnie TO uczucie. Z niecierpliwo
ścią czekam, kiedy będę mógł to zrobić, wyjść
poza strefę swojego komfortu. Tak samo, jak
Ty teraz czytając te słowa pewnie wielokrotnie
miałeś okazję znaleźć się w sytuacji, w której
nie czułeś się pewnie. Być może zdarzyło się to,
kiedy stojąc w kolejce miałeś ochotę zwrócić
uwagę osobie, która robiła coś co Cię złościło?

Być może będąc restauracji, kiedy po otrzyma
niu nieświeżego jedzenia chciałeś zgłosić re
klamację? A być może była to inna sytuacja,
która sprawiła, że poczułeś się niekomfortowo.

Pamiętasz jakie myśli pojawiły się w Twoim
umyśle?

A jak się pomylę i inni będą się śmiać?
Co oni sobie pomyślą?

Jak im się to nie spodoba?
Jak wyjdę na głupka?

Co się stanie jak mi nie wyjdzie?

I nagle zauważałeś, jak to nieprzyjemne uczu
cie zaczyna robić się coraz większe i przejmo
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wać kontrolę nad próbą wszelkich działań….

Dlaczego tak się dzieje?

Umysł ludzki ma tendencję do ciągłego
zamartwiania się. Do skupiania się na rze
czach, które mogą pójść nie tak, jak trzeba. Do
myślenia o reakcji innych ludzi, namawiania
do rezygnacji z rzeczy, które są dla nas nowe.
Cofnijmy się wstecz o czterdzieści tysięcy lat,
kiedy nasz przodek właśnie odnalazł jaskinię,
w której może schronić się jego grupa. W tych
niebezpiecznych czasach, jego umysł nieustan
nie skanuje całe otoczenie szukając rzeczy, któ
re mogą stanowić potencjalne zagrożenie.
Podchodząc bliżej jaskini nagle zwraca uwagę
na cień, który dobiega z jej środka. Cień naj
prawdopodobniej rzucany jest przez kamień
stojący obok. Nasz przodek jednak wie, że w ta
kich jaskiniach często chowają się tygrysy. Na
gle staje przed wyborem wejść i ryzykować
własne życie lub odejść i przeżyć. Tam czeka na
niego coś nowego, tam czeka na niego niezna
ne. Może odkryć świetne miejsce, które pozwo
li zapewnić dom wielu ludziom lub jedną złą
decyzję może przypłacić życiem. Umysł zaczy
na coraz głośniej manifestować swoje zdanie
krzycząc „UCIEKAJ!!”.

Obecnie czasy się zmieniły i zagrożenie
już dawno minęło. Prawdopodobieństwo tego,
że coś Ci się stanie reklamując nieświeże jedze
nie, zwracając komuś uwagę lub walcząc o swo
je prawa jest takie samo jak to, że w chwili,
kiedy czytasz te słowa do Twojego mieszkania
wjedzie ciężarówka pełna nieświeżego jedze
nia.

Dlaczego, więc mimo tak małego zagrożenia
wciąż boimy się robić nowe rzeczy?

Jako osoba nastawiona na nieustanne
rozwijanie siebie, dążysz do zmiany. Zmiana
natomiast wymaga robienia rzeczy w nowy
sposób. To z kolei stawia Cię w sytuacji, że coś
może się nie udać, a przecież nasz umysł tak
bardzo nie lubi uczucia porażki….

Czy kiedykolwiek zdarzyła Ci się sytu
acja, kiedy robiąc coś nowego doświadczyłeś
dramatycznej porażki? Takiej silnej, że na sa
mą myśl o tym wspomnieniu masz nieprzy
jemne uczucia. Być może było to w szkole
podczas odpowiadania przy tablicy, na zaję
ciach WF, w pracy lub w jakimś miejscu pu
blicznym.

Oprócz wewnętrznego skanera, o któ
rym pisałem dochodzi do tego pamięć emocjo
nalna, której zadaniem jest zapamiętywanie
dobrych i złych doświadczeń. Dzięki temu je
steśmy w stanie uczyć się. Nie musisz wkładać
ręki w ogień dziesięć razy, aby wiedzieć, że
ogień parzy, a sukces motywuje.

W przypadku nieprzyjemnego uczucia
pamięć emocjonalna skojarzyła silne nieprzy
jemne uczucie z robieniem czegoś nowego. Pa
mięć ta sama w sobie jest niezwykle
prymitywnym mechanizmem i nie rozumie
kontekstów. Ona pamięta tylko

„Nowe Ból Uciekać”

i przypisuje to do każdej nowej sytuacji, jaka
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ma miejsce w Twoim życiu. Mimo tego, że mi
nęło wiele lat od tamtego wydarzenia to wspo
mnienie w postaci uczucia wciąż jest w środku.
Nic więc dziwnego, że instynkt wciąż podpowia
da, aby trzymać się tego co dobrze znasz i uni
kać jakichkolwiek zmian.

Niezbędnym elementem osiągania szczęścia
jest wychodzenie

poza strefę własnego komfortu.

Ten przestarzały system w dzisiejszych
czasach nie spełnia już swojej funkcji. Mimo te
go wielu ludzi wciąż jest nim kierowana. Nale
ży jednak pamiętać, że nieustanne
wychodzenie po za strefę własnego komfortu
zmienia Cię. Sprawia, że zaczynasz stawać się
tym, kim jest Ci przeznaczone być. Dopóki ro
bienie nowych rzeczy jest w pełni bezpieczne
ignoruj sygnały, które wysyła umysł. Działa
niem nauczysz go grać taką melodię, jaką
chcesz Ty, a nie on. Stań się świadomy myśli
alarmowych, które powstają w Twojej głowie.
Dzięki temu będziesz świadomie podejmował
decyzję, jak żyjesz i co robisz. Przestaniesz być
kierowany autopilotem, unikając jakiejkolwiek
zmiany.

Zacznij od małych rzeczy. Zastanów się,
co jest dla Ciebie wyzwaniem, co będzie wyj
ściem po za strefę komfortu. Znajdź jedną taką
rzecz i zrób ją dzisiaj. Szybko zaczniesz zauwa
żać, że rzeczywistość okazuje się zupełnie inna
niż czarny scenariusz, który jest pisany w Two
jej głowie. Natychmiast zauważysz, jak robie
nie nowych rzeczy, które pozornie wydają się
straszne sprawia, że czujesz się dumny móc ro

bić to, co jest dla Ciebie wyzwaniem. Pomyśl
tylko o tej pewności siebie, która obudzi się
w Tobie, dzięki samej świadomości tego, że je
steś w stanie wznieść się na wyższe standardy.
O poczuciu wolności, które będzie stawało się
coraz mocniejsze dzięki temu, że sam wybie
rasz jak żyjesz, myślisz i co robisz.

Wystarczy jedna decyzja, jeden krok,
jedno działanie, aby wyjść poza schemat co
dzienności i odkryć nowe możliwości, jakie
każdego dnia oferuje Ci świat.

Vekan
rozwojuwodzenie.pl

http://www.rozwoj-uwodzenie.pl/
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prawie przyciągania, napisano wie
le książek i chyba każdy miałmożli
wość zapoznania się z jego teorią,
która głosi „podobne przyciąga po

dobne" i tym, że jeżeli myślisz o pozytywnych
rzeczach to "PRZYCIĄGASZ" do siebie pozy

tywne wydarzenia, sytuacje oraz ludzi, nato
miast jeżeli myślisz negatywnie to przyciągasz
negatywne wydarzenia, sytuacje oraz ludzi.

Teoria jednak będąc teorią wydaje się
oczywista i zrozumiała jednak wykorzystanie
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Prawo Przyciągania
Pragnąć czegoś, a przyzwalać na przejawienie się tego w fizycznej rzeczy

wistości to dwie różne sprawy, choć oczywiście połączone ze sobą.
Naucz się PRZYZWALAĆ na dobrostan w twoim życiu.

O
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tego prawa w rzeczywistości każdego z nas to
już całkowicie inna sprawa.
Po wielu postach, wypowiedziach, zauważy
łam, że ludzie cierpią, ponieważ nie mogą do
świadczyć fizycznej manifestacji swoich
pragnień.

Kiedy tak bardzo czegoś chcemy, a nie możemy
tego doświadczyć, zaczyna targać nami uczucie
bezsilności, braku kontroli i własnej niemocy,

ale wcale tak nie musi być.

W jednym z artykułów na mojej stronie
www.maszke.pl mówiłam o tym, że Albert Ein
stein odkrył, że cały fizyczny świat zbudowany
jest z energii. Energia ta składa się z cząste
czek, a każda cząsteczka wibruje z różną często
tliwością. Nasze fizyczne ciała również składają
się z takiej energii i choć widzimy siebie jako
formy stałe, tak naprawdę każdy z nas wibruje
z określoną częstotliwością, która zależy od na
szych myśli.

Tak więc im bardziej radosne, optymistyczne
są twoje myśli, tym wyższa jest twoja wibracja.
Im bardziej pesymistyczne, pełne lęku, złości,

gniewu będą twoje myśli tym niższa będzie two
ja wibracja.

Twoja pierwotna wibracja, czyli taka z ja
ką zacząłeś życie w tym fizycznym świecie, była
taka jak energia źródła, z którego narodziłeś
się w niefizycznym wymiarze  czysta, wysoka
i połączenie dzięki temu przebiegało bez żad
nych zakłóceń. Jeżeli utrzymujesz to połącze
nie, wtedy wszelki dostatek przejawia się
w twoim fizycznym doświadczeniu, doświad

czasz manifestacji rzeczy, o które prosiłeś.
Z biegiem czasu jednak, otaczająca cię rzeczy
wistość, ludzie i ich przekonania sprawiły, iż
połączenie miedzy tobą, a źródłem z którego
powstałeś, które kocha cię i w każdej chwili
jest gotowe aby spełnić twoje pragnienia  za
częło słabnąć. Pojawiając się w tym fizycznym
wcieleniu otrzymałeś w darze emocje, które
mają za zadanie informować cię o tym, czy to
na czym koncentrujesz w danej chwili swoją
uwagę, jest przez ciebie przyciągane, czy też
nie.

Im lepiej się czujesz tym bardziej pozwalasz
dobru na swobodny przepływ do twojego fi

zycznego świata.

Poprzez koncentrację na myślach, które
wywołują negatywne uczucia w tobie, a co za
tym idzie obniżają twoją pierwotną wibrację,
połączenie dzięki, któremu nastąpiłaby mani
festacja NIE ISTNIEJE, ponieważ twoja niska
wibracja, a wysoka wibracja twoich pragnień
są na całkowicie innych częstotliwościach. By
cie świadomym tego, co odczuwasz, tego jakie
emocje pojawiają się w tobie, pozwala na bycie
świadomym wibracji jakie tworzysz. Dawanie
swojej negatywnej uwagi dla rzeczy, sytuacji,
osób, skutecznie kontynuowane sprawiło, iż
twoje dominujące wibracje znacznie różniły się
od wibracji twoich pragnień.

Nie było harmonii, nie było manifestacji.

Możesz przyciągać pozytywnie, co jest
twoim naturalnym stanem bądź też przyciągać
negatywnie, a inaczej mówiąc nie pozwalać na
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przejawienie się dobrostanu. Życie składa się
z przeróżnych doświadczeń. W każdej minucie,
sekundzie, obserwujemy otaczającą nas rzeczy
wistość. Nasze życie nieustannie składa się
z kontrastów, co jest podstawą rozwoju każde
go człowieka, bo to właśnie otaczający nas kon
trast, pozwala określić nam czego chcemy.
Ilekroć widzisz, bądź myślisz o tym czego nie
chcesz, uświadamiasz sobie to, czego napraw
dę chcesz doświadczyć i na czym ci zależy.
Przykładowo: patrzysz na siebie w lustrze i je
dyne, co przychodzi ci do głowy to zdanie„ nie
wyglądam dobrze"  ok. to podsumowanie tego
co jest w chwili obecnej.
Wiedząc jednak, iż podsumowujesz to, co nie
jest dla ciebie dobre, bądź też przez ciebie pożą
dane spytaj siebie, czy to w myślach czy to na
głos „Ok, wiem czego nie chcę, czego więc chcę,
jak wiec chcę wyglądać?"
I tutaj zacznij wymieniać, jak chcesz wyglądać,
skieruj na to swoje myśli, zacznij wymieniać,
czego być chciał/a, a następnie wymień powo
dy dlaczego tego chcesz.

Jak miałoby to wyglądać zapytasz? Otóż
np. tak:

1. Chcę ważyć 55 kg, dlaczego tego chcę?
 ponieważ czuję się bardzo dobrze ważąc wła
śnie tyle
 ponieważ mogę pozwolić sobie na kupno wie
lu wspaniałych ubrań, bez żadnych ograniczeń
 ponieważ będę czuła się bardziej atrakcyjna
 ponieważ moja kondycja znacznie się popra
wi
 ponieważ zwiększy to moje poczucie własnej
wartości

 ponieważ czuję, jak śpiewa moje serce, gdy ja
mam piękne ciało, z którego jestem zadowolo
na

2. Chcę zrobić sobie jasne pasemka, dlaczego
tego chcę?
 ponieważ wyglądałabym bardzo atrakcyjnie
w jaśniejszych włosach
 ponieważ nowa fryzura dodała by mi więcej
pewności siebie
 ponieważ odświeżony wizerunek, to więcej
radości i zadowolenia
 ponieważ mam na to ochotę :)
 ponieważ lubię czuć się zadbana
Itd.

Określenie tego czego chcesz to jedno,
ale powiedzenie DLACZEGO tego chcesz spra
wia, że wycofujesz swoją uwagę z tego czego
nie chcesz i konkretnie skupiasz się na tym,
czego pragniesz, czego chcesz doświadczyć. Je
steś energią, a wszelkie szczęście i dostatek
może pojawić się w twoim życiu tylko wtedy,
gdy połączenie między tobą fizycznym a źró
dłem czystej energii, z której powstałeś, z któ
rej stworzona jest cała otaczająca cię
rzeczywistość przebiega swobodnie.

10/Rozwój
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1. To że każdego dnia wysyłasz z siebie prośby,
nawet bez pomocy słów, bo dzieję się to po
przez częstotliwość twojej wibracji  jest to pro
ces, który przebiega naturalnie. Twoja
świadoma uwaga nawet nie jest tu tak istotna,
bo nie musisz chcę tego, aby tego doświadczyć.

2. Odpowiedź na twoje prośby i pragnienia,
przebiegają całkowicie bez twojego udziału,
jest to zadanie, źródła z którego narodziłeś się,
wszechświata, Boga, wyższej Inteligencji, która
kocha cię i na każdą twoją wibracyjną prośbę,
mówi Tak.

Prośby jakie są przez ciebie wibracyjnie
wysyłane, są wyłącznie tymi, które są dobre dla
ciebie. Nie jest tak, że możesz wysłać prośbę
o chorobę czy niedostatek. Doświadczając cho
roby, wysyłasz z siebie pragnienie o zdrowie,
widząc kogoś chorego wysyłasz z siebie prośbę
o zdrowie. Doświadczając niedostatku, wysy

łasz z siebie prośbę o obfitość widząc, jak ktoś
żyje w niedostatku wysyłasz z siebie również
prośbę wibracyjną o obfitość i dostatek. Kon
wersacja z wszechświatem, ze źródłem, z Bo
giem trwa cały czas!

Twoje pragnienia natychmiast zostają speł
nione, lecz ty, aby ich doświadczyć w fizycz

nym świecie ( i to jest BARDZO WAŻNE ) naj
pierw musisz dostroić się do nich wibracyjnie,
tak aby mogło zaistnieć połączenie pomiędzy

tobą a tym czego pragniesz  jeśli będzie to po
łączenie doświadczysz.

Czasem tak trudno o to połączenie. Czy
tamy o czymś, co nastraja nas pozytywnie, lecz
za jakiś czas powracamy do swoich starych
wzorców myślowych, nie mając silnych pod
staw do zmiany myślenia i obrania właściwego
kierunku.

Elżbieta Maszke
www.maszke.pl
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aby myśli to sposób notowania,
zgodnie z naturalnymi prawa
mi funkcjonowania umysłu.
Wykorzystują i pobudzają po

tencjał obu półkul mózgowych, co znacznie
przyśpiesza proces uczenia się i stymuluje kre
atywne myślenie. Twórcą map myśli jest Tony
Buzan, współczesny „ojciec” szybkiej nauki
i czytania.

Mapy myśli – jak to działa?

Pozwól, że przypomnę w jaki sposób pracuje
Twój mózg:

1.Myślisz obrazami. Nawet, jeśli Ci się
tak nie wydaje, to prawie zawsze pierwszy jest
obraz. Przykład: pomyśl o kocie. Czy widzisz
słowo k.o.t., czy obraz zwierzaka? Albo pomyśl
o samochodzie. Widzisz słowo 'samochód', czy

Mapy Myśli
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obraz auta?

2.Twój mózg pracuje w sposób koncep
cyjny, integrujący skojarzeniowy. Ile razy zda
rzało się, że myśląc o X przypomniałeś sobie Y?
Albo słysząc daną muzykę, przypomniałeś so
bie wydarzenie, które wydarzyło się przy tej
muzyce (np. pierwszy pocałunek)?

3.Myślisz w sposób dedukcyjny i induk
cyjny. Chcąc przypomnieć sobie jakiś fakt, czę
sto korzystasz ze ścieżki: od szczegółu do
ogółu, lub odwrotnie.

4.Zapamiętujesz za pomocą skojarzeń.
Tworząc nowe połączenia nerwowe (synapsy),
możesz zapamiętać daną czynność czy informa
cję. Aby przypomnieć sobie daną informację,
potrzebujesz do niej klucza.

Te wszystkie prawa funkcjonowania
umysłu wykorzystują mapy myśli. Na mapie
umieszczasz obrazy reprezentujące dane infor
macje (1) albo słowa klucze, wyzwalające dal
szy ciąg skojarzeń (4). Mapa myśli pozwala na
koncepcyjne przedstawienie danego zagadnie
nia i wszystkie skojarzenia, pomiędzy poszcze
gólnymi elementami (2). Na mapie myśli
organizujesz wiedzę od głównej idei, aż po
szczegół (3).

W przeciwieństwie do map myśli, zwy
kłe notatki wykorzystują tylko lewą półkulę i są
zupełnie sprzeczne z prawami umysłu. To dlate
go, ich przyswajanie jest długie, nudne i mało
efektywne. Jeśli chcesz się szybko i skutecznie
uczyć, opanowanie i używanie map myśli to

podstawa.

Dlaczego warto używać map myśli?

1.Mapy myśli pozwalają na wyzwolenie
znacznie większego potencjału, możliwości, ja
kie oferuje Ci umysł, dzięki stosowaniu się do
jego sposobu funkcjonowania (co opisałem
wyżej).

2.Używasz obu półkul mózgowych, ko
rzystając ze zjawiska synergii (1+1=11 a nie 2).
A synergia w szybkiej nauce, to wielokrotny
wzrost szybkości i trwałości zapamiętywania
wiedzy.

3.Mapy myśli zaoszczędzają od 50 do
90% czasu na ich tworzenie i powtórki. Notu
jesz na nich tylko to, co najważniejsze – na za
sadzie Pareto (20/80), eliminując słowa
wypełniacze. Na gałęziach umieszczasz albo
słowa klucze, albo obrazki  czyli esencję wie
dzy. Zamiast dziesiątek kartek z tekstem, masz
1 mapę z całym materiałem.

4.Dzięki mapom myśli widzisz obraz ca
łości, a nie fragmentu wiedzy. W ten sposób
szybciej się uczysz, zapamiętujesz i rozwiązu
jesz problemy.

5.Mapy myśli pozwalają opanować
znacznie szybciej materiał do nauki i lepiej go
utrwalasz.

6.Mapy myśli, to doskonałe narzędzie
do rozwiązywania problemów. Wyzwalasz kre
atywne myślenie (prawą półkulę), dzięki cze
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mu jesteś wstanie wygenerować więcej i szyb
ciej dobrych pomysłów, niż tylko myśląc lub za
pisując na papierze zwykłe notatki.

7.Mapy myśli są doskonałym sposobem
na planowanie: wystąpień, prezentacji, artyku
łów, raportów, sprawozdań, podróży, a nawet
czasu. Jeśli masz do napisania pracę pisemną,
stwórz dzień wcześniej mapę myśli i pozostaw
na noc. Po nocnej inkubacji (nieświadoma pra
ca umysłu) z łatwością ją napiszesz!

8.Mapy myśli pomogą Ci w organizowa
niu i systematyzowaniu wiedzy.

9.Mapy myśli możesz z powodzeniem
wykorzystać w nauce języków obcych. Słówka,
struktury gramatyczne, idiomy i inne partie
materiału możesz rozpisać i opanować na ma
pach myśli.

10.Mapy myśli doskonale nadają się
w życiu osobistym, do wyznaczania celów, mi
sji, ról życiowych, etc.

11.W pracy możesz na za pomocą map
myśli rozpisywać nowe koncepty, tworzyć pre
zentacje, schematy rozmowy z klientem, etc.

12. … lista jest otwarta, zależy tylko od
Twojej kreatywności.

Jak tworzyć mapy myśli?

1.Przygotuj czystą kartkę A4 lub więk
szą. Ułóż ją poziomo (pole widzenia jest pery
feryjne, więc wykorzystaj to).

2.Na środku kartki narysuj obraz, który
reprezentuje temat. Możesz też użyć słów klu
czowych lub symboli, choć obraz jest znacznie
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lepszy. Temat powinien być wielokoloro
wy, min. 3 kolory (aby pobudzić prawą półku
lę).

3.Od środka mapy prowadź linie, na
wzór gałęzi drzewa. Staraj się, aby linie były
w miarę wypoziomowane (max. kąt 45 stopni),
aby tekst był łatwy do odczytania bez przekręca
nia mapy.

4.Na każdej linii umieszczaj słowa klu
cze lub obrazki, reprezentujące kolejne tematy.
Im bliżej centrum, tym bardziej ogólne i waż
niejsze, im dalej – tym mniej ważne lub bar
dziej szczegółowe. Zwróć uwagę na to, aby
każda linia łączyła się z kolejną, aż do centrum.
Tak, jak w drzewie, gdzie nawet najmniejsza ga
łązka łączy się poprzez kolejne gałęzie z kona
rem.

5.Zadbaj o: dużą ilość kolorów, obraz
ków, symboli. Tam gdzie jest to możliwe, słowa
zastępuj obrazami. Jeśli używasz słów, niech to
będą same słowa klucze. Czyli takie, które nio
są ze sobą skojarzenia, wiedzę.

6.Aby ułatwić zapamiętanie mapy, ponu
meruj gałęzie i użyj jednej z technik pamięcio
wych. np. numerację zapamiętaj za pomocą
podstawników cyfr, a słowa klucze na każdej
gałęzi połącz Łańcuchową Metodą Skojarzeń
z podstawnikiem. Pamiętaj, aby chociaż pierw
szy podstawnik (a najlepiej każdy) połączyć
skojarzeniem z tematem mapy.

W ten sposób zapamiętasz dokładnie ca
łą mapę, a więc np. treść książki, wykładu, arty

kułu, etc.

Pierwsze mapy będą słabe. Musisz to
zrozumieć i iść dalej. Możesz też w początko
wej fazie poczuć, że mapy nie przynoszą pożą
danych efektów. To okresowy kryzys, który
zdarza się większości osób. Uświadom sobie,
że dopiero po stworzeniu 50100 map myśli,
zaczniesz tworzyć je automatycznie i z łatwo
ścią. Dopiero wtedy w pełni i do końca zrozu
miesz ich zalety! Do tego czasu musisz
wykazać się wytrwałością i zaufać!

Pomyśl tylko: Największe, najlepsze fir
my i uczelnie na całym świecie korzystają
z map myśli. Teraz tą wiedzę masz również Ty,
aby stać się najlepszą wersją siebie!

Marcin Kijak
www.marcinkijak.pl
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Po co mi coach?
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oach to osoba lub nieosoba dająca
coaching. Kiedy jest to osoba, czyli
człowiek, to coach występuję w róż
nych rolach. Główny podział to co

ach zawodowy i amator. Te dwie grupy mogą
być efektywnymi coachami. Różnica jest taka,
ze zawodowiec bierze za to pieniądze i z założe
nia posiada umiejętności i wiedzę w temacie,
amator najczęściej jest coachem przypadko
wym, choć bywają wyjątki. W takim amator
skim sensie wszyscy jesteśmy coachami,
a kiedy spojrzysz jeszcze szerzej, to wszystko
staje się Twoim coachem.

Coach w swojej pracy przyjmować może
różne role. Aby je Tobie przedstawić posłużę
się modelem. Jest wiele modeli za pomocą,
których mógłbym to uczynić, ja wybrałem dla
Ciebie ten najpieknięjszy i zapraszam w podróż
poziomami nerologicznymi Roberta Diltsa.

Na podstawowym poziomie jest prze
wodnikiem i opiekunem. Przewodnik ma wie
dzę i zasoby o miejscu, z którym Ciebie
zapoznaje. W przypadku przedsiębiorstwa, fir
my, coach oprowadza po firmie, zapoznaje
miejscem pracy, zespołem, dostawcami, klien
tami, słowem  drugim domem. Dzięki niemu
zaczynasz czuć się, jak członek zespołu. To on,
stwarza dobry klimat. To on, jest ochronnym
parasolem w trudnych adaptacyjnych począt
kach nowego. Na tym poziomie coach spraw
dza i zapoznaje się z twoim środowiskiem i gdy
jest tego potrzeba, wspólnie dokonujecie
zmian, tak by to środowisko było odpowiednie
do realizacji Twoich zamierzeń. Poziom ten
obejmuje też zewnętrzne środowiskowe , nieza

leżne od Ciebie, możliwości rozwoju i ze
wnętrzne ograniczenia, przeszkody, bariery i
hamulce. Bywa tak, że te zewnętrzne ograni
czenia są Twoimi indywidualnymi wewnętrz
nymi ograniczeniami.

W domu rolę opiekunów tuż po twoich
narodzinach przyjmują rodzice, stwarzając
najlepsze warunki dla Twojego rozwoju. Bywa
też tak, że stwarzają, świadomie lub nie, naj
gorsze, czyniąc dzieciństwo, piekłem.

Drugą i najbardziej tradycyjną rolą jest
zwrócenie uwagi coacha na Twoją fizyczność.
Postawę, ruchy, oddech. To pierwotna funkcja
coachingu. Coach na tym poziomie jest trene
rem i stąd wywodzi się coaching. Modeluje
i implementuje najlepsze dla Ciebie zachowa
nia. Do tego poziomu zaliczyłbym również róż
ne techniki, praktyki i metody pracy z ciałem,
np. kinezjologię. To poziom konkretnych
działań w drodze do osiągnięcia celu coachin
gu. To trening poziomu efektywnych zacho
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wań. Modelowanie i implementacja behawio
ralnych wzorców.

Poziom Twoich umiejętności to kolejny
obszar działań coacha i obejmuje on naucza
nie. Czyli coach jest teraz dla Ciebie nauczycie
lem. Rolą dobrego nauczyciela jest odkrycie
dla Ciebie najefektywniejszych dróg nauki, czy
li strategii tak byś w jak najszybszym czasie
osiągnął potrzebny i zakładany poziom kompe
tencji. To też poziom twojego nauczania lub od
krywania czego Tobie jeszcze brakuje jakiej
wiedzy, jakich umiejętności i czy potrzebujesz
umieć je sam, czy też dostać lub kupić do in
nych.

Następny poziom działań coacha, obej
muje pracę z Twoimi systemami przekonań
i wartości. Ponieważ przekonania, to wierze
nia, więc nierzadko, to właśnie one determinu
ją powodzenie Twoich przedsięwzięć. To
poziom Twoich myśli. To poziom Twojego języ
ka. Twojego wewnętrznego dialogu i jego jako
ści. To najważniejszy poziom determinujący,
czyli wspierający lub ograniczający Twoje po
stępowanie. Tutaj uzasadniasz powód dlaczego
coś chcesz robić lub nie. Dlaczego coś jest dla
ciebie ważne lub nie. Dlaczego Jesteś do czegoś
zmotywowany lub nie. Słowo dlaczego, to klu
czowe słowo i pytanie tego poziomu. To po
ziom inspiracji i mentoringu. Poziom moty
wacji i demotywacji, zaangażowania lub od
wrotnie. Na tym poziomie znajdujesz dla siebie
wspierających mentorów, doradców.

Kolejny poziom, to wyższy poziom po
przedniego, bo dotyczący wiary, sensu istnie

nia, potrzeby istnienia. To poziom pytania Kim
Jestem i tożsamości siebie. To poziom widze
nia innych ludzi. Poziom odkrywania siebie.
Na tym poziomie coach mówi do Ciebie Widzę
Cię, dobrze, że Jesteś. To poziom misji i spon
soringu. Na tym poziomie coach jest sponso
rem Ciebie, ale też ty sam odkrywasz potrzebę
sponsorowania innych. Widzenia innych.

Najwyższy poziom, duchowy odnosi się
do odpowiedzi, dla Kogo lub dla Czego Jesteś?
To poziom inspiracji, przebudzenia do nowego
i Wizji. Energetyczne wyzwolenie, poczucie
ducha, również ducha przedsiębiorczości. Co
ach tego poziomu, to opiekun duchowy lub in
spirator wspierający przebudzenie. Inspirator
wspierający znalezienie właściwych ducho
wych opiekunów..

Wracając do pytania, kim jest dobry
coach, pojawia się odpowiedź, to osoba, której
umiejętności i talenty, pozwalają Tobie docie
rać w odpowiednim czasie i chwili do każdego
z powyższych poziomów. To osobisty przyja
ciel, opiekun, przewodnik, nauczyciel, mentor,
odkrywca, doradca, konsultant, inspirator
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w jednym. To Twoje taktowne lustro bez znie
kształceń. To osoba wyzwalająca, Twój osobi
sty potencjał, wspierający w realizacji
założonych celów.

Wspomniałem, że coachem może być
również nieosoba, przykładowo, przedmiot,
rzecz, zwierzę, roślina, widok, muzyka, książ
ka, obraz, jedzenie, smak – słowem doświad
czenie  jeśli wywoła oczekiwane lub nieocze
kiwane, inspirujące lub wyzwalające odpowied
nie rezultaty.

Bywa też tak, że prawie codziennie spo
tykasz coachamanipulatora. Przeważnie jest
to osoba zwana życzliwą. Najczęściej, takie spo
tkanie wywołuje w Tobie stres, poczucie zagro
żenia, cierpienie lub inne negatywne uczucia.
Taka bywa rzeczywistość. I wyobraź sobie, że
taka sytuacja jest dla Ciebie niezwykłą lekcją
i to lekcją bez pieniędzy, bo właśnie w miej
scach i okolicznościach największego zdenerwo
wania i bólu, możesz dostrzec możliwość
zmiany. To jakby sygnał mówiący Tobie cicho,
zmień to. Jak chciałbyś się czuć w takich sytu
acjach?

Po co mi coach? Mógłbym uzasadniać,
ale nie będę. Na to pytanie i tak sam potrzebu
jesz znaleźć odpowiedź. Potrzebujesz prawdzi
wie chcieć, możesz mieć obawy, ale potrze
bujesz chcieć zmiany. Jestem przekonany, że
każdy potrzebuje coacha, taka jest prawda. Nie
zależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego spra
wę, czy też nie. Powiem więcej i tak codziennie
doświadczasz coachingu, oczywiście od co
achów amatorów. Niestety najczęściej jest to

coaching negatywny, niemniej taki, też może
być wyzwalający.

AMH Coaching jest coachingiem trans
formującym i przekracza nawet, to wszystko
o czym wyżej. Jednak ani Ty, ani ja, nie wiemy,
i nie możemy wyobrazić sobie dzisiaj, jak wiele
możesz osiągnąć, kiedy w pełni wyzwolisz swój
potencjał? To tajemnica coachingu.

Poziom coachingu wyznacza jakość
człowiecza coacha i jakość relacji z Tobą. Wy
magam od siebie, aby tą wysoką jakość osią
gnąć już w trakcie pierwszej rozmowy.

Andrzej Hanisz
www.andrzejhanisz.pl
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tan pełnego zdrowia i dobrego samo
poczucia jest naszym naturalnym pra
wem. „Kiedy człowiek jest zdrowy,
może prawdziwie cieszyć się darem

życia. Dobry stan zdrowia oznacza stały i wyso
ki poziom czystej energii, równowagę emocjo
nalną, jasność umysłu, odporność na choroby
zakaźne, umiejętność obrony przed nowo two
rami i chorobami układu krążenia, co w rezulta
cie prowadzi do spowolnienia procesu
starzenia i długiego życia.” (Patrick Holford –

„Smak zdrowia”). Pełne zdrowie jest podstawą
wewnętrznego komfortu człowieka i jego pra
widłowego funkcjonowania w środowisku.

Organizm ludzki jest cudownym two
rem, najwspanialszym na świecie i do pewnych
granic samonaprawiającym się. Wystarczy mu
przede wszystkim nie przeszkadzać i nie szko
dzić. Dobrze byłoby także wspomagać go –
stosując przede wszystkim profilaktykę, która
stanowi podstawę ochrony zdrowia. Istnieją
przecież granice skuteczności leków. Dlatego
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najlepszą drogą utrzymania zdrowia jest zapo
bieganie chorobom.

W bilansie energetycznym człowieka
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do
ogromnej dysharmonii. Dawniej popyt na ener
gię był zaspokajany ze znacznym zapasem
przez podaż w postaci:

•zdrowej żywności
•dużej ilości ruchu
•czystego środowiska
•naturalnego rytmu życia z fazami odpoczynku
(spokoju).

Dzięki temu organizm dysponował dużą
odpornością, zdolnością do wysiłku fizycznego,
żywotnością i zdrowiem. Dzisiaj organizm po
trzebuje znacznie większej ilości energii, ponie
waż nastąpiło osłabienie układu
odpornościowego, zmniejszyła się zdolność do
wysiłku fizycznego, doszło do zaburzeń mecha
nizmów homeostazy (równowagi życiowej).

Specjaliści zajmujący się ochroną zdro
wia wymieniają zwykle sześć zasadniczych wa
runków zachowania zdrowia:

1. ochrona komórek – jako, że kondycja zdro
wotna całego organizmu zależy od kondycji po
szczególnych komórek,

2. dostarczenie komórkom prawidłowej ilości
prawidłowo skomponowanego pożywienia,

3. wzmocnienie systemu immunologicznego ja
ko podstawy i gwarancji doskonałej kondycji

aż do późnych lat,

4. ochrona prawidłowego krążenia krwi,

5. ochrona prawidłowego poziomu energii or
ganizmu,
6. prawidłowa regulacja równowagi kwasowo
zasadowej w organizmie.

W celu spełnienia tych warunków każdy
może stworzyć prywatny program ochrony
zdrowia i urody funkcjonujący na potrzeby
własnej rodziny. Filarami takich profilaktycz
nych, wspomagających organizmy działań po
winno być:

•dożywianie z użyciem specjalnej żywno
ści–tzw. functional foodmające na celu uzu
pełnianie niedoborów żywieniowych,

•picie krystalicznie czystej, alkalizowanej,
o wysokim ujemnym potencjale REDOX,
strukturyzowanej heksagonalnie wody,

•wykorzystanie terapeutycznych właściwości
pól magnetycznych mające na celu przede
wszystkim przeciwdziałanie przyczynom cho
rób tzw. cywilizacyjnych,

•wykorzystanie elektronicznej homeopatii
w postaci terapii fal milimetrowych do niszcze
nia wszelkich patogenów w organizmie,

•zabezpieczenie przestrzeni życiowej przed
wpływem szkodliwego promieniowania geopa
tycznego,
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•ruch poprzez umiarkowane uprawianie spor
tu,

•zmiana sposobu myślenia – o sobie i otaczają
cym nas świecie, zmiana, która umożliwi akcep
tację samego siebie, pokochanie siebie i po
prostu radosne życie.

Warto przecież zadbać o zdrowie wła
sne i najbliższych, a także o doskonałe samo
poczucie, o radość i przyjemność życia.
Wszakże „W swoim najgłębszym wymiarze
zdrowie nie jest po prostu brakiem bólu czy
cierpienia, ale radością życia, rzeczywistym
poczuciem, co to znaczy mieć zdrowe ciało,
które umożliwia ci korzystanie z wielu przy
jemności tego świata.” (Patrick Holford –
„Smak zdrowia”)

Janusz Dąbrowski
www.zdrowie.antylicho.org.pl
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Alternatywa dla lokat
bankowych?

23/Finanse

http://www.lifestylemagazine.pl/


24/Finanse
obec tak mało atrakcyjnego
oprocentowania, jakie dają lo
katy bankowe wielu ludzi za
stanawia się czy jest jakaś

alternatywna metoda oszczędzania i powiększa
nia swojego kapitału. Wśród alternatyw lokat
bankowych często wymieniane jest inwestowa
nie w akcje na Giełdzie Papierów Wartościo
wych. Te dwa sposoby lokowania swoich
wolnych środków znacząco się od siebie różnią.

Przede wszystkim giełda to całkiem inna
bajka niż lokaty bankowe. W bankach z góry
masz zagwarantowane, że zarobisz w rok X %.
To jest bardzo mały, ale pewny zarobek (no chy
ba, że upadnie bank, ale upadek dużych ban
ków jest bardzo mało prawdopodobny). Z kolei
inwestując w akcje na giełdzie nie ma rzeczy
pewnych. Pewne jest tylko to, że wysokość zy
sku czy straty zależy tylko i wyłącznie od dane
go inwestora i od trafność podejmowanych
przez niego decyzji inwestycyjnych.

Aby przejść z oszczędzania na lokatach
bankowych w inwestowanie w akcje, musisz
zmienić całkowicie swoje myślenie. Nie możesz
oczekiwać, że zarobisz tyle, a tyle. Żeby cokol
wiek zarobić na giełdzie musisz na to zapraco
wać. Musisz być w stanie zaakceptować możli
wość straty przynajmniej części posiadanego
kapitału. Nie można zarabiać na giełdzie bez
popełniania błędów. Popełnianie błędów jest
wpisane w zawód inwestora. Nawet najlepsi in
westorzy popełniają błędy. Najlepsi inwestorzy
na świecie mylą się w 3040% swoich decyzji
inwestycyjnych, ale dzięki odpowiedniemu sys

temowi inwestycyjnemu zarabiają na giełdzie.

Jest jeszcze jeden sekret, dzięki które
mu inwestorzy zarabiają miliony tak często się
myląc. Uczą się na swych własnych błędach.
Nie sztuka popełniać błędy. Sztuką jest uczyć
się na swoich własnych błędach. Tylko ucząc
się na własnych błędach, inwestor rozwija się
i podejmuje coraz trafniejsze i skuteczniejsze
decyzje inwestycyjne. Osoby, które nie dopusz
czają myśli o stracie choćby części swojego ka
pitału, nie powinny nawet zaczynać
inwestować w akcje. Dla takich osób najlepsze
są bezpieczne instrumenty finansowe, jak wła
śnie lokaty bankowe czy nieco wyżej oprocen
towane obligacje skarbowe bądź obligacje
dużych i stabilnych przedsiębiorstw.

Aby w ogóle zacząć inwestować na gieł
dzie trzeba mieć kapitał minimum 15002000
zł. Poniżej tej kwoty będziesz ponosił zbyt wy
sokie koszty transakcyjne, co wpłynie na
znaczne zmniejszenie Twojego zysku (o ile
w ogóle go wypracujesz). Dodatkowo inwesto
wanie na giełdzie jest dużo bardziej absorbują
ce niż założenie lokaty w banku. Stale musisz
uczyć się inwestowania. Chodzi mi tu zarówno
o wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Tak na
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prawdę nauka nigdy się nie kończy. Przed wej
ściem na giełdę ze swoim kapitałem wystarczy
mieć podstawową wiedzę o giełdzie i skutecz
nym inwestowaniu. Dzięki temu nie stracisz od
razu całego swojego kapitału w 23 pierwszych
nieudanych transakcjach. Jeżeli nie jesteś
w stanie poświęcić swojego czasu na naukę
i analizę rynku to giełda nie jest odpowiednim
miejscem dla Ciebie.

Jest tyle różnorodnych instrumentów fi
nansowych dostępnych na rynku, że każdy mo
że spokojnie dobrać coś dla siebie. Musisz
jednak dobierać rodzaj inwestycji pod samego
siebie. Nikt inny nie powie Ci, czy inwestowa
nie w fundusze inwestycyjne czy w akcje jest
dobre dla Ciebie. Tylko Ty o tym możesz zade
cydować. Ty znasz siebie najlepiej i sam wiesz
jaki instrument finansowy będzie dla ciebie naj
lepszy.

Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz osiągać wyższe
zyski niż oferowane przez banki na lokatach,

będziesz musiał zacząć uczyć się inwestowania.
Innej drogi po prostu nie ma.

Rober Kajzer
www.growandgo.pl
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ożyczki społecznościowe to pożyczki
udzielane bezpośrednio pomiędzy
inwestorem a pożyczkobiorcą, doko
nywane za pośrednictwem specja

lnych stron internetowych. Dla osób chcących
pożyczyć pieniądze pożyczki społecznościowe,
to źródło tańszych kredytów niż te oferowane
przez banki, a dla inwestorów kolejna możli
wość korzystnego pomnożenia swojego kapita
łu. Jak więc zabrać się za zarabianie na
pożyczkach społecznościowych?

1. Korzystaj z promocji. Pierwsze
moje pieniądze zarobione na pożyczkach spo
łecznościowych to było 10zł, które dostałem od
Kokos.pl, za założenie konta z takiego linka po
lecającego

https://kokos.pl/?ppk=49871ba4f2697

(dziś za zarejestrowanie się z tego samego lin
ka dostaniesz 20zł pod warunkiem, że konto
będzie używane). Ale to tylko jedna z wielu pro
mocji, które pozwalają zarobić. Zdarzają się na
wet takie, w których można wyciągnąć aż

200zł prezentu za pożyczkę w wysokości
500zł(40% zysku w trzy miesiące). Niekiedy
nie trzeba nic pożyczać ani inwestować, aby
zarobić. Ostatnio na przykład jeden z serwisów
oferował 10zł za umieszczenie ich baneru
w galerii na naszej klasie. Serwisy pożyczek
społecznościowych chcą przyciągać nowych
klientów, muszą więc organizować liczne pro
mocje i konkursy – grzechem było by z tego
nie korzystać bo można tanim kosztem zarobić
nawet równowartość zysków z zainwestowania
kilkunastu tysięcy złotych.

2. Maksymalnie ogranicz moż
liwość straty zwłaszcza, jeśli jesteś początku
jący. Zawsze może zdarzyć się, że
pożyczkobiorca z jakiegoś powodu nie spłaci
całości lub części długu. Oczywiście serwisy
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pożyczek społecznościowych oferują w takim
przypadku zajęcie się windykacją takiego dłu
gu. Umożliwiają odsprzedaż długu za około
50% jego nominalnej wartości lub nawet uzy
skają dla nas sądowy nakaz egzekucji komorni
czej, ale w tym punkcie chcę Ci polecić
dosłownie zabezpieczenie się przed stratą. Ist
nieją serwisy, które w zamian za opłatę gwaran
tują Ci zwrot 100% zainwestowanego
kapitału(bez odsetek), jeśli inwestycja okaże
się nie trafiona – korzystaj z ich usług jak naj
częściej.

3. Inwestuj w aukcje specjalne.
Zdarza się, że na serwisach pożyczek społeczno
ściowych pojawiają się różnego rodzaju aukcje
specjalne, jak wtedy, kiedy sam serwis decydu
je się zaciągnąć u swoich użytkowników pożycz
kę lub kiedy z jakiejś przyczyny gwarantuje on
swoim kapitałem, że dana pożyczka będzie re
gularnie spłacana. O ile, takie pożyczki nie ma
ją bardzo długiego terminu i w internecie nie
znajdziesz informacji o kłopotach finansowych
właściciela serwisu, to jest to doskonała okazja
do łatwego i bezpiecznego zarobku. Przykłado
wo jeden z serwisów pożyczał od swoich użyt
kowników łącznie milion złotych na jeden
miesiąc, oprocentowanie jakie oferował wynio
sło 10% i było dwukrotnie wyższe niż oprocen
towanie najlepszej lokaty bankowej dostępnej
w tamtym czasie.

4. Nie inwestuj w aukcje osób, któ
re już kiedyś miały problemy ze spłatą,
każdy bankowiec powie Ci, że w takim przypad
ku prawdopodobieństwo terminowej spłaty dłu
gu znacząco spada. Serwisy pożyczek

społecznościowych weryfikują pożyczkobior
ców w biurach informacji o dłużnikach, a także
prowadzą szczegółową historię spłat rat, więc
zidentyfikowanie osób, które już kiedyś czegoś
nie spłaciły powinno być łatwe.

5. Zwracaj uwagę na kluczowe we
ryfikacje. Weryfikacje to sprawdzenie przez
serwis pożyczek społecznościowych czy dane
podane przez pożyczkobiorce są zgodne z rze
czywistością. Jeśli użytkownik ma na swoim
koncie wiele prawidłowo dokonanych weryfi
kacji, a w szczególności weryfikację miejsca za
trudnienia, weryfikację adresu zamieszkania,
weryfikację finansową oraz pozytywną weryfi
kację konta na allegro to powinno to być dla
Ciebie znaczącym argumentem, aby zarabiać
na pożyczaniu dla niego pieniędzy. Z moich
obserwacji wynika, że nie warto zwracać uwagi
na weryfikację numeru telefonu, za to osoby,
które na allegro.pl mają więcej niż 100 pozyty
wów(i bardzo mało negatywów) spłacają raty
terminowo w 99% przypadków.

6. Szybko reinwestuj uzyskane zy
ski. Sposób w jaki działa większość serwisów
pożyczek społecznościowych pozwala Ci zaro
bić więcej kiedy szybko reinwestujesz otrzyma
ne raty. Powiedzmy, że pożyczasz komuś
pewną kwotę na kilkanaście miesięcy, ale
pierwsza rata trafia do Ciebie już po miesiącu
– wtedy nie czekając inwestujesz ją tak samo,
jak każdą kolejną w następną pożyczkę. Oka
zuje się, że takie postępowanie znacząco pod
wyższa zyski i np. jesteś w stanie uzyskać
rocznie blisko 30% zysku, inwestując jedynie
w pożyczki oprocentowane na 20% w stosunku
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rocznym.

7. Zbieraj bonusy. Bonusy to dodatko
we wynagrodzenie oferowane przez pożyczko
biorcę dla inwestora. Z reguły trafia na Twoje
subkonto zaraz po udzieleniu pożyczki i pozwa
la na jeszcze szybsze reinwestowanie Twoich
środków, co wiąże się także z rosnącymi zyska
mi. Szukaj aukcji z wysokimi bonusami dla in
westorów.

8. Dywersyfikuj. Nigdy nie inwestuj
całości swojego kapitału w jedną pożyczkę, za
wsze jeśli to możliwe staraj się go rozbić na mi
nimum kilka do kilkunastu pożyczek.
Spowoduje to, że Twoje zyski będą bardziej
przewidywalne i Twój kapitał nie spadnie na
gle do zera. W przypadku polityki inwestowa
nia całości kapitału w jedną aukcję możliwe
jest, że np. nieszczęśliwie pożyczkobiorca odej
dzie z tego świata, a pożyczka nie będzie ubez
pieczona na wypadek śmierci – może nie być
wtedy podstaw prawnych do wyegzekwowania
od kogokolwiek spłaty długu, a Twój kapitał
przepa dnie bez względu jak wielki by nie był.
Natomiast przy zainwestowaniu kapitału w kil
kanaście aukcji, co prawda przepadnie kapitał
ulokowany w jedną z pożyczek, ale cała reszta
pieniędzy będzie nadal zarabiać i prawie nie od
czujesz jednego braku spłaty. Inwestuj jedno
cześnie w wiele pożyczek, aby ustabilizować
poziom Twojego zysku i zabezpieczyć się przed
głupim bankructwem.

Znasz już podstawy wiedzy o tym, jak
skutecznie inwestować w pożyczki społeczno
ściowe. Moim zdaniem powinno Ci to wystar

czyć na początek do osiągnięcia wyższych
zysków niż na bankowych lokatach. Nie spo
czywaj jednak na laurach i ucz się na własnych
doświadczeniach, czytaj fora dyskusyjne i blogi
o pożyczkach społecznościowych, a także na
stępne artykuły o tej tematyce na stronach

LifeStyleMagazine.

Arkadiusz Sendecki
pozyczki20.com
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Medytacja powoduje wewnętrzną przemianę, sprzyja akceptacjisiebie, pogodzeniu się z własna naturą. Stajemy się bardziejwrażliwi. Zmienia się wartościowanie tego, co jest w życiu ważnei nieważne. To wszystko nie jest jednak celem praktykowaniamedytacji...
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wykle medytacja kojarzona jest
z techniką medytacyjną a to nie jest
to samo. Technik prowadzących do
medytacji jest bardzo wiele a medy

tacja jest tylko jedna. Jest to naturalny stan
umysłu tak, jak naturalnym stanem umysłu
jest stan czuwania czy głębokiego snu.

Jest bardzo wiele korzyści płynących
z praktykowania medytacji. Nie sposób ich
wszystkich wymienić. Oto niektóre z nich: me
dytacja przynosi nam wewnętrzne wyciszenie,
uspokaja nerwy, rozładowuje stresy, buduje ba
zęwewnętrznego spokoju zwiększając naszą od
porność na stres. Pod wpływem medytacji
następuje wewnętrzna przemiana. Stajemy się
bardziej wrażliwi na to, co nas otacza. Zmienia
ją się dotychczasowe kryteria oceny życia, sie
bie i świata. Zmienia się wartościowanie tego,
co uznajemy w życiu za ważne i nieważne. Me
dytacja sprzyja akceptacji siebie, pogodzeniu
się z własna naturą, otwiera na doznawanie
uczuć w codziennym życiu, wzmacnia zaufanie
do siebie.

Medytacja otwiera nam drogę do we
wnętrznego świata

Niezwykle ważne jest, że to, czego
w tym stanie doświadczamy, najgłębsza praw
da o nas samych, jest dokładnie taka sama dla
wszystkich niezależnie od naszych poglądów
czy wyznawanej religii. Poprzez skupienie swo
jej uwagi na jednej rzeczy będącej przedmio
tem medytacji możemy osiągnąć wyciszenie
umysłu. Skupienie to polega na biernej obser
wacji np. oddechu lub doznań odczuwanych

w ciele bez porównywania, oceniania czy osą
dzania i bez reagowania na to, co się w nas
dzieje. Musimy przyjąć postawę bezstronnego
obserwatora, świadka. Jeśli pojawiają się
w nas przyjemne doznania, to nie możemy się
do nich przywiązywać, pragnąć, by trwały, jak
najdłużej albo żeby się powtarzały. Jeśli są to
doznania nieprzyjemne, nie możemy czuć do
nich niechęci nawet wtedy, jeśli jest to ból.

Musimy zachowywać absolutny spokój
niczym naukowiec z chłodnym umysłem pro
wadzący doświadczenia w laboratorium, jakim
jest nasze własne ciało. Taka czysta, analitycz
na obserwacja, bez żadnych emocji, pragnień
i niechęci prowadzi do pojawienia się w nas
wewnętrznej ciszy, będącej przedsionkiem sta
nu, który nazywamy medytacją.

Jak twierdzą wielcy mędrcy, jest w nas
coś, co jest zawsze świadome – tzn. dosłownie
świadome lub przytomne o każdej porze i we
wszystkich stanach – jawy, śnienia, snu. Tą za
wsze obecną świadomością jest Duch w nas
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Podstawowym strumieniem ciągłej świadomo
ści jest bezpośredni i nieprzerwany promień
Ducha. To jest nasza więź, połączenie nas pro
sto z Bogiem. Z chwiląwyciszenia naszego umy
słu (pracy naszego mózgu), możliwe jest
doświadczanie przeżyć pozazmysłowych, poja
wia się świadomość ciągła we wszystkich sta
nach – jawy, śnienia i snu.

Ken Wilber w swojej książce „Jeden
Smak” mówi o tym, tak:

"Oznaki tego są bardzo proste: jesteś
świadomy w stanie jawy, a potem, gdy zasy
piasz i zaczynasz śnić, nadal jesteś świadomy
śnienia. Jest to podobne do świadomego śnie
nia, ale z jedną drobną różnicą: podczas świa
domego śnienia zwykle zaczynasz mani
pulować snem – postanawiasz śnić np. o lata
niu nad górami czy o czymkolwiek innym.

Natomiast w przypadku stałej obserwu
jącej świadomości nie pragniesz zmieniać ni
czego, co się pojawia: po prostu niewinnie
obserwujesz. Jest to świadomość wolna od
preferencji, podobna do lustra, która na rów
ni, bezstronnie odzwierciedla wszystko, co po
wstaje.

Pozostajesz, więc świadomy w stanie
snu, obserwując go i nie zmieniając (choć, je
śli chcesz, możesz; zwykle nie chcesz). Potem,
kiedy wchodzisz w głęboki sen bez śnienia,
wciąż pozostajesz świadomy. Określenie
„świadomy” nie jest całkiem właściwe, ponie
waż w tym stanie nie ma żadnego dualizmu.
Lepiej powiedzieć, że jest tylko sama czysta

świadomość bez właściwości, treści, podmio
tów czy przedmiotów.

Kiedy wychodzisz ze stanu głębokiego
snu, widzisz, jak umysł i stan snu powstają
i przyjmują formę. To znaczy powstaje umysł
subtelny (sny, obrazy, symbole, koncepcje,
wizje, formy), a ty obserwujesz to powstawa
nie. Stan snu trwa jeszcze przez chwilę a po
tem, kiedy zaczynasz się budzić, widzisz, jak
cała fizyczna rzeczywistość – twoje ciało, łóż
ko, pokój, fizyczny kosmos, natura – powstaje
bezpośrednio z tego subtelnego stanu umy
słu."

cdn...

Wiesław Ozga
TreningAntystresowy.pl
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gnieszka LingasŁoniewska podbi
ła serca Moli Książkowych dzięki
swojej debiutanckiej powieści pt.:
"Bez przebaczenia". Historia miło

ści początkującej artystki i młodego oficera po
chłonęła bez pamięci ludzi w różnym wieku
i sprawiła, że wielu spośród nich  po skończe
niu lektury  czuło trudny do opanowania nie
dosyt. Autorka niczym  niezwykle skuteczny 
narkotyk uzależnia od siebie czytelników i ani
myśli pozwolić im się z tego wyleczyć.

"Zakręty losu" przestawiają nam histo
rię nastoletniej Katarzyny Matczak, która wraz
z ojcem przenosi się do domu swojej macochy.

Z chwilą rozpoczęcia nowego życia główna bo
haterka zyskuje także przyszywaną siostrę,
z którą  za żadne skarby świata  nie potrafi
się porozumieć. Czytelnikom przedstawiony
zostaje także urodziwy rowerzysta, który 'wjeż
dża' w koszykarkę podczas jej codziennego tre
ningu w parku. Młodzi bardzo szybko
przypadają sobie do gustu i nie zważając na nic
umawiają się na kolejne spotkanie...

Muszę przyznać, że na samym początku
nieco sceptycznie podchodziłam do lektury tej
książki. Od pierwszych stron bowiem zapowia
dała się dosyć przewidywanie i obawiałam się,
że tak zostanie już do samego końca. Na całe
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szczęście tak się nie stało i już po kilkunastu
stronach byłam oczarowana treścią lektury, aż
do granic swoich możliwości. Agnieszka Lin
gasŁoniewska po raz kolejny zabrała nas
w niezwykłą podróż po zakątkach ludzkiej natu
ry, która  jak się okazało  bardzo często bywa
nieodgadniona.

Autorka w swoim dziele porusza wiele
ważnych problemów, o których w dalszym cią
gu bardzo rzadko się mówi. Rodzice nie rozma
wiają ze swoimi pociechami na temat używek,
ponieważ nie widzą takiej potrzeby. W końcu
ich dzieci są na tyle rozważne, że wiedzą co jest
dobre, a co nie. W wielu przypadkach dorośli
odzyskują trzeźwość umysłu, gdy jest już za
późno na moralizatorskie rozmowy i zmuszeni
są podjąć drastycznych środków. Szkoda tylko,
że przez cały czas obarczająwinąwszystkich na
około, a nie widzą jej w sobie.

Tak właśnie w "Zakrętach losu" postępo
wała Anna  macocha głównej bohaterki. Kobie
ta nie potrafiła samodzielnie zapanować nad
zachowaniem swojej córki, więc obarczała opie
ką nad Gosią wszystkie możliwe osoby. Jestem
w stanie zrozumieć pretensje pani Matczak
w stosunku do Lukasa, który obracał się w krę
gach mafii narkotykowej i zajmował tam wyso
ki szczebel. To właśnie pod jego opieką
dziewczyna zaczęła zażywać dragi i coraz bar
dziej się staczać. Nie wiem natomiast, jakim
prawem czterdziestolatka obwiniała o wszyst
ko rodzinę chłopaka zwłaszcza, że od kilku ład
nych lat mężczyzna robił to co chciał i nie była
mu do tego potrzebna niczyja zgoda...

"Zakręty losu" są powieścią o prawdziwie głę
bokim uczuciu, które rodzi się od pierwszego
wejrzenia i jest w stanie przetrwać nawet naj
większe przeciwności losu. W trakcie trwania
lektury czytelnik obserwuje rozstanie głów
nych bohaterów spowodowane poczuciem wi
ny, które odczuwała Kasia po tragicznej
śmierci swojej siostry. Po latach życie ofiaro
wuje zakochanym jeszcze jedną szanse. Pyta
nie tylko, czy będą w stanie ją odpowiednio
wykorzystać?

Historia stworzona przez Agnieszkę
LingasŁoniewską wciąga swoich czytelników
od początku do samego końca. Język, którym
posługuje się autorka uzależnia od siebie po
tencjalnych odbiorców i nie pozwala im na
odłożenie książki chociażby na kilka minut.
Sama jestem na to doskonałym dowodem
i wiedzcie, że mimo wcześniejszych założeń za
rwałam przez czytanie powieści dwie noce pod
rząd. Historia stworzona przez polską pisarkę
po raz kolejny wyzwoliła we mnie wodze naj
skrytszych fantazji i sprawiła, że totalnie nie
mogę doczekać się wiosennej premiery drugie
go tomu przygód braci Borowskich.
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