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Rozdziaï 1.

PieniÈdze
nie sÈ celem

Jest jedna ksiÈĝka, która ma dla mnie ogromne znaczenie i którÈ
nieustannie czytam od 1961 roku, czyli od czasu, kiedy po raz
pierwszy jÈ dostaïem. To ksiÈĝka pod tytuïem MyĂl i bogaÊ siÚ
Napoleona Hilla — jedna z tych, które wywarïy najwiÚkszy wpïyw
na mojÈ dziedzinÚ. Jest niezaprzeczalnie inspirujÈca, a sam Hill
byï wielkim myĂlicielem, który za jej poĂrednictwem znaczÈco
wpïynÈï na moje ĝycie. Co jest najistotniejsze, jeĂli chodzi o tÚ
ksiÈĝkÚ? Hill zagïÚbia siÚ w rozmaite tematy, przywoïujÈc liczne
historie i przykïady, ale tak naprawdÚ w ogóle nie mówi o pieniÈdzach.
Moĝe wydawaÊ siÚ to dziwne, skoro mowa o ksiÈĝce traktujÈcej o „bogaceniu siÚ”. Lecz przywoïajmy innÈ: You Too Can Be
Prosperous Roberta Russella. Kolejny wspaniaïy autor i kolejna
ksiÈĝka, która nie ma zbyt wiele wspólnego z pieniÚdzmi. Mam
nadziejÚ, ĝe rozumiesz, do czego zmierzam. Jednym z kluczy do
kreowania bogactwa jest zrozumienie, ĝe pieniÈdze same w sobie
nie sÈ celem. Pozwól, ĝe siÚ powtórzÚ i uĝyjÚ emfazy: pieniÈdze
nie sÈ celem.

Kup książkę

Poleć książkę

ZAPOMNIJ O PIENIĄDZACH I BOGAĆ SIĘ

Autorzy tych ksiÈĝek zrozumieli, ĝe bogacenie siÚ ma niewiele
wspólnego z koncentrowaniem siÚ na pieniÈdzach. Tak naprawdÚ
proces ten jest uwarunkowany stanem Twojego umysïu, TwojÈ
postawÈ oraz Twoim sposobem myĂlenia.
Wydaje siÚ to proste, ale wiÚkszoĂÊ ludzi nie moĝe tego pojÈÊ,
choÊ jest to jasne jak sïoñce. Zastanów siÚ nad tym: kiedy wyobraĝasz sobie zasobne, dostatnie ĝycie, co Ci przychodzi na myĂl?
Dom czy moĝe tropikalna plaĝa? Wïasny samolot? Robienie tego,
na co masz ochotÚ i zawsze kiedy masz na to ochotÚ? ByÊ moĝe
te przykïady po czÚĂci pasujÈ, ale co poza tym?
ZgadujÚ, ale zaïoĝÚ siÚ, ĝe mam racjÚ. Czy wyobraziïeĂ sobie
stosy gotówki albo siedmio-, oĂmio- lub dziewiÚciocyfrowy stan
konta? PomyĂlaïbym, ĝe nie. Zastanów siÚ nad tym od tej strony:
sïownik Webstera definiuje bogactwo jako „obfite zasoby”. Nie
precyzuje jednak, ĝe majÈ to byÊ obfite zasoby pieniÚdzy, prawda?
WartoĂÊ pieniÚdzy bierze siÚ tylko i wyïÈcznie z naszej wiary
w to, ĝe tÚ wartoĂÊ majÈ. WartoĂÊ nominalna to nadruk na kawaïku
papieru, który sam w sobie jest raczej bezwartoĂciowy. Kiedy wiÚc
ktoĂ mi mówi, ĝe chciaïby zarobiÊ fortunÚ, rozumiem przez to,
ĝe chciaïby wejĂÊ w posiadanie rzeczy, które moĝna kupiÊ za pieniÈdze: samochody, wyspy, samoloty. Jednak w wiÚkszoĂci przypadków ludzie chcÈ posiÈĂÊ najcenniejsze z dóbr luksusowych: czas
wolny, którym bÚdÈ mogli siÚ cieszyÊ.
Dlatego kiedy twierdzÚ, ĝe pieniÈdze nie sÈ celem, dokïadnie to
mam na myĂli. Celem nie jest po prostu gromadzenie majÈtku,
lecz raczej nieustajÈca podróĝ do rozwoju, zarówno osobistego, jak
i majÈtkowego. Ta koncepcja moĝe stanowiÊ dla wiÚkszoĂci z nas
trudny orzech do zgryzienia. BÈdě co bÈdě przez caïe nasze ĝycie
wpaja siÚ nam, ĝe sensem zarabiania jest zgromadzenia tak duĝej
iloĂci pieniÚdzy, jak to tylko moĝliwe.
Ale jest to spojrzenie z odwrotnej perspektywy. Jestem pewien,
ĝe znasz powiedzenie, iĝ pieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ. Cóĝ, wedïug
mnie jest to jedna z najbardziej absurdalnych tez, jakie kiedy22
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kolwiek sïyszaïem. Moĝna to porównaÊ ze stwierdzeniem, ĝe nie
moĝesz zjechaÊ caïego miasta na lodówce. Jest ono równie niedorzeczne. OczywiĂcie, dosïownie rzecz ujmujÈc, pieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ, ale ich posiadanie zapewnia Ci komfort psychiczny
wynikajÈcy z faktu, ĝe majÈc je, nie musisz juĝ wiÚcej myĂleÊ
o tym, jak je zdobyÊ.
Brak pieniÚdzy trawi nas od Ărodka. Ceny produktów i usïug
nieustannie idÈ w górÚ, a ja mogÚ sobie pozwoliÊ, by siÚ tym mniej
przejmowaÊ. Dlaczego mam siÚ martwiÊ czymĂ, nad czym zupeïnie nie mam kontroli? Jednak gdybym nie miaï pieniÚdzy, jestem
pewien, ĝe zajmowaïoby to mój umysï.
Taki stan rzeczy pochïania nasz czas i nasze zasoby energii.
Ogranicza nasze nieskoñczone psychiczne moĝliwoĂci i naszÈ kreatywnoĂÊ w taki sposób, ĝe stajemy siÚ kïÚbkiem nerwów. To dlatego musisz wyrwaÊ siÚ z tego bïÚdnego koïa i skoñczyÊ z wymówkami. To dlatego musisz sobie uĂwiadomiÊ, ĝe pieniÈdze nie
sÈ celem.
Kiedy myĂlÚ o ludziach, którzy osiÈgnÚli wielki sukces osobisty,
nie widzÚ przed sobÈ osób goniÈcych za pieniÈdzem. WidzÚ tych,
którzy rozumiejÈ, jak dziaïa umysï. Nie myĂlÈ o zarabianiu pieniÚdzy. SÈ skupieni na tym, co robiÈ i czym siÚ zajmujÈ.
Tu i teraz musisz zrozumieÊ, ĝe droga wiodÈca do pieniÚdzy to
gra toczÈca siÚ w Twoim umyĂle, którÈ rozgrywasz sam ze sobÈ.
„PieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ”? To psychologiczny mechanizm
obronny, którym siÚ posïugujemy, aby siÚ przed sobÈ usprawiedliwiÊ, ĝe pieniÚdzy nie posiadamy! W chwili prawdy wiesz doskonale, ĝe chcesz to zmieniÊ. Ta ksiÈĝka Ci w tym pomoĝe.
Zamoĝni ludzie juĝ rozumiejÈ, ĝe nie chodzi o pieniÈdze. WiedzÈ, ĝe pieniÈdze nie stanowiÈ same w sobie celu. To dlatego
moĝna dostrzec, ĝe wykorzystujÈ je jako Ărodek wymiany handlowej, a nie gromadzÈ.
Wielu z nas ma problem ze zrozumieniem tego. Jednak ïatwo
jest pojÈÊ dlaczego. Przez caïe ĝycie wpaja siÚ nam, ĝe pieniÈdze
23
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stanowiÈ cel ostateczny. Dlatego teĝ, kiedy nie przychodzÈ nam
ïatwo, przyjmujemy postawÚ obronnÈ i próbujemy siÚ usprawiedliwiaÊ.
Jednym z najprostszych sposobów na to, by zrozumieÊ, jak
dziaïajÈ pieniÈdze, jest porównanie ich do wody. Pojedyncza kropla nie ma wielkiego potencjaïu. Jest malutka i nie ma siïy przebicia. JeĂli chcesz, moĝesz odnieĂÊ jÈ do jednostki dowolnej waluty,
na przykïad jednego dolara. Nie moĝna zdziaïaÊ z nim zbyt wiele.
Jednak gdy krople siÚ ïÈczÈ, zyskujÈ na masie i zwiÚkszajÈ swój
impet. ZaczynajÈ tworzyÊ strumienie, które nastÚpnie przeradzajÈ
siÚ w rzeki, potÚĝne strugi obfitoĂci. Tak obfita woda drÈĝy skaïy
i ĝïobi potÚĝne kaniony — dosïownie ksztaïtuje caïÈ naszÈ planetÚ — lecz tylko pod warunkiem, ĝe jest w ciÈgïym ruchu. JeĂli
ruch wody zamiera, jeĂli nie ma dopïywu i odpïywu, jej potencjaï
do zmiany ulega wyczerpaniu, a obfitoĂÊ ulatnia siÚ jak kamfora.
Tak samo jest w przypadku pieniÚdzy.
Wielu ludzi uwaĝa, ĝe musisz mieÊ mnóstwo pieniÚdzy, aby
osiÈgnÈÊ lub stworzyÊ coĂ wartoĂciowego. To nieprawda. Tak jak
w przypadku wody, nawet niewielkie iloĂci pieniÚdzy wykorzystane
w odpowiedni sposób mogÈ byÊ zadziwiajÈco potÚĝne. Nawet niewielka iloĂÊ wody pïynÈca w górskim potoku moĝe zwaliÊ CiÚ
z nóg! Sekret tkwi nie w iloĂci, lecz w ruchu.
PieniÈdze dziaïajÈ na tej samej zasadzie. Gdy niewielkie ich
iloĂci sÈ inwestowane, by generowaÊ przepïywy pieniÚĝne, pojedyncze strumienie ïÈczÈ siÚ i tworzÈ rzekÚ, która stanowi staïy
zasób bogactwa. Ci, którzy znajÈ to prawo obiegu, rozumiejÈ, ĝe sÈ
tylko przewodem dla tego prÈdu obfitoĂci, a nie punktem oporu,
który ten prÈd wstrzymuje.

24
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Róĝnica miÚdzy nimi a TobÈ
Kiedy przeciÚtny czïowiek patrzy na ludzi bardzo zamoĝnych —
milionerów, czy nawet miliarderów — zakïada, ĝe majÈ oni w sobie
coĂ wyjÈtkowego, ĝe sÈ inteligentniejsi i mÈdrzejsi niĝ „zwykli
ludzie”. To zaïoĝenie jest prawdziwe i faïszywe jednoczeĂnie.
Ludzie zamoĝni sÈ zamoĝni, poniewaĝ bardzo dobrze przyswoili
odpowiedni sposób myĂlenia, którego nikt nie moĝe im odebraÊ.
Gdyby stracili wszystko i zbankrutowali, wkrótce stanÚliby na nogi
i ponownie stali siÚ bogaci, zrozumieli bowiem zasady dziaïania
pieniÚdzy. To zrozumienie jest wyryte w ich podĂwiadomoĂci —
podobnie jak bïÚdne przekonania sÈ wyryte w podĂwiadomoĂci
pozostaïych ludzi. Niebawem dojdziemy do tej koncepcji.
Poza tÈ jedynÈ fundamentalnÈ róĝnicÈ ludzie zamoĝni sÈ tacy
jak wszyscy inni. ¿yjÈ i pracujÈ, ĂmiejÈ siÚ i kochajÈ, majÈ wzloty
i upadki, tak jak i Ty. MajÈ do dyspozycji dokïadnie tyle samo
godzin co wszyscy inni, lecz oni swój czas wykorzystujÈ w zadziwiajÈcy sposób, w przeciwieñstwie do wiÚkszoĂci ludzi, która z tym
czasem robi niewiele.
Jak jest róĝnica? Niewielka. A mimo to przesÈdza o wszystkim — o tym jak myĂlisz, co odczuwasz i w co wierzysz w zwiÈzku
z pieniÚdzmi.
Wszyscy znamy truizm gïoszÈcy, ĝe wierzymy w to, co widzimy.
W tej chwili mówiÚ Ci, ĝe jest to bardzo sceptyczne i negatywne
spojrzenie na rozliczne i nieograniczone moĝliwoĂci, jakie ĝycie
ma Ci do zaoferowania. Przekonuje nas, ĝe moĝemy ufaÊ tylko
temu, co jest bezpoĂrednio przed nami, i kaĝe odrzuciÊ istotne —
nawet bezgraniczne — moce Twojej wyobraěni, intuicji i kreatywnoĂci.
Mimo to sïyszymy ten komunaï caïy czas w ciÈgu swojego
ĝycia. Staje siÚ on czÚĂciÈ naszego procesu myĂlenia i nawet nie
zdajemy sobie z tego sprawy. Ludzie zamoĝni rozumiejÈ, ĝe rzeczy
majÈ siÚ caïkowicie odwrotnie: zanim zobaczysz to, co chcesz,
25
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musisz w to uwierzyÊ i to przyswoiÊ. Musisz uwierzyÊ w to, co
moĝesz osiÈgnÈÊ — tylko wtedy staniesz siÚ tego Ăwiadkiem.
Innymi sïowy: ludzie zamoĝni wyznajÈ zasadÚ, ĝe wiara sprawia,
iĝ widzimy. Jedyna rzecz odróĝniajÈca CiÚ teraz od miliardera to
sposób myĂlenia. A kamieniem wÚgielnym sposobu myĂlenia ludzi
zamoĝnych jest przekonanie, element wiary.
Mówi siÚ, ĝe ludzie zamoĝni przyciÈgajÈ bogactwo. Wiemy, ĝe
to prawda. Jak to robiÈ? OczekujÈ tego. W ich umysïach nie istnieje cieñ zwÈtpienia w osiÈgniÚcie celu, nic nie sprawia, ĝe siÚ
zatrzymujÈ lub wahajÈ. Nie przejmujÈ siÚ poraĝkÈ, poniewaĝ
w ich umysïach jest tylko obraz ostatecznego sukcesu.
WczeĂniej wspomniaïem o ksiÈĝce MyĂl i bogaÊ siÚ autorstwa
Napoleona Hilla. Do dziĂ zawsze noszÚ przy sobie egzemplarz
i czytam kaĝdego dnia choÊby krótki fragment. Hill przeprowadziï
setki wywiadów z luděmi sukcesu, którzy byli bardzo zamoĝni,
i odkryï, ĝe choÊ kaĝdy z nich doszedï do tego w inny sposób,
ïÈczyï ich pewien szczególny sposób myĂlenia. Poniewaĝ oczekiwali sukcesu, przyciÈgali do siebie moĝliwoĂci, których nie
mieli inni. Byli w stanie dostrzegaÊ rozwiÈzania, których inni nie
widzieli.
Czy oznacza to, ĝe zamoĝni ludzie urodzili siÚ z jakÈĂ specjalnÈ
umiejÚtnoĂciÈ czy szóstym zmysïem? Absolutnie nie. Oznacza
to jedynie, ĝe ich ĂwiadomoĂÊ jest wiÚksza. Uzyskanie tej ĂwiadomoĂci, jak powiedziaï niegdyĂ mój przyjaciel, jest proste, ale nie
ïatwe. Istnieje zasadniczy powód, dla którego tak jest.
Ma to zwiÈzek z Twoim umysïem. WiÚkszoĂÊ z nas dorasta
w zasadzie w ten sam sposób: chodzimy do szkoïy, nabywamy
umiejÚtnoĂci, zdobywamy pracÚ i zaczynany dorosïe ĝycie. Dotyczy to dziewiÚÊdziesiÚciu procent spoïeczeñstwa. Powiedziaïbym
nawet, ĝe ten sam odsetek nie ma bladego pojÚcia, jak zarabiaÊ
pieniÈdze.
Zapytaj przechodnia na ulicy, czy wie, jak zarabiaÊ pieniÈdze,
a na sto zapytanych osób dziewiÚÊdziesiÈt dziewiÚÊ udzieli Ci tej
26
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samej odpowiedzi: „OczywiĂcie, ĝe wiem, jak zarabiaÊ, przecieĝ
chodzÚ codziennie do pracy”. Ale to nie jest zarabianie pieniÚdzy.
To zdobycie pracy i harowanie. A to duĝa róĝnica.
Tak niewielki odsetek naszego spoïeczeñstwa wie, jak zarabiaÊ
pieniÈdze. Nie bez powodu tych osób jest tak niewiele. W szkole
o tym nie uczÈ. Uczymy siÚ, jak liczyÊ pieniÈdze. SporzÈdzamy
bilanse i wykresy. Liczymy co do ostatniego grosza. Moĝesz mieÊ
doktorat z ekonomii, a mimo to byÊ bez grosza przy duszy, poniewaĝ nigdy nie nauczyïeĂ siÚ, jak zarabiaÊ pieniÈdze.
Szkoïa przygotowuje nas do zdobycia pracy. Zaszczepia w naszych umysïach przekonanie, ĝe tak wïaĂnie dziaïa Ăwiat. Przekonuje nas, ĝe to bezpieczna droga. Twierdzi, ĝe w ten sposób
bÚdziemy zabezpieczeni. Twoi rodzice powiedzieli Ci to. Twoi
nauczyciele teĝ tak powiedzieli. Miaïem nauczycielkÚ, która powiedziaïa mi, ĝebym poszedï do szkoïy zawodowej i zdobyï konkretny
zawód. W ten sposób, mówiïa, bÚdÚ zabezpieczony.
Nie posïuchaïem. Po pierwsze, nienawidziïem pracy technicznej. Po drugie, nie jestem w tym dobry. KiedyĂ nieomal odciÈïem
sobie palec przy pile taĂmowej i boli mnie to do dziĂ! A po trzecie,
po prawdzie, praca jest jednym z najgorszych sposobów zarabiania pieniÚdzy i jednym z najmniej pewnych.
Pracuj ciÚĝko. BÈdě lojalny. Zostaniesz wynagrodzony. To nam
powtarzano od samego poczÈtku. Cóĝ, dla zbyt wielu z nas nagrodÈ jest to, ĝe pewnego dnia zjawiamy siÚ w pracy tylko po to,
by siÚ przekonaÊ, ĝe nasze klucze nie pasujÈ do zamków, a tym,
co na nas czeka, jest rozwiÈzanie umowy o pracÚ po osiemnastu
latach lojalnej sïuĝby. W pracy na etacie nie ma ĝadnego elementu
bezpieczeñstwa i pewnoĂci. Poczucie bezpieczeñstwa przychodzi
od wewnÈtrz. Znajdziesz je wïaĂnie tam, we wïasnym wnÚtrzu.
JeĂli wierzysz, ĝe w etacie jest coĂ pewnego i bezpiecznego, po
czym tracisz pracÚ, stracisz równieĝ motywacjÚ, poniewaĝ praca
byïa dla Ciebie wszystkim.
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Powracamy wiÚc do kwestii ĂwiadomoĂci tego, kim jesteĂmy,
i zmiany naszego mentalnego oprogramowania. WiÚkszoĂÊ ludzi
jest zdana na utkniÚcie w monotonii swojej pracy. Niemalĝe nie
chcemy przyznaÊ, ĝe nie wiemy, jak zarabiaÊ pieniÈdze. atwo
zamiata siÚ niewygodne fakty pod dywan. Koniec koñców pïacÈ
nam, nieprawdaĝ?
StÈd wïaĂnie biorÈ siÚ te niedorzeczne stwierdzenia typu „pieniÈdze szczÚĂcia nie dajÈ”. To wïaĂnie powtarzamy sobie, gdy nie
chcemy wziÈÊ odpowiedzialnoĂci za fakt, ĝe nie zarabiamy tyle,
ile byĂmy chcieli.
Musimy porzuciÊ usprawiedliwianie siÚ i otworzyÊ umysï.
Moĝna to zrobiÊ, zyskujÈc samoĂwiadomoĂÊ. Twoje wyniki bÚdÈ
zaleĝaïy od stopnia tej samoĂwiadomoĂci. Wyobraě sobie tylko,
jak bardzo Twoje ĝycie zmieniïoby siÚ, gdyby ĂwiadomoĂÊ tego,
kim jesteĂ, siÚ rozszerzyïa: ludzie nie zarabiajÈ 50 000 zïotych
rocznie dlatego, ĝe chcÈ tyle zarabiaÊ; zarabiajÈ 50 000 zïotych,
poniewaĝ nie sÈ Ăwiadomi tego, jak zarabiaÊ 50 000 zïotych na
miesiÈc.
Moĝemy jednak popracowaÊ nad wïasnÈ ĂwiadomoĂciÈ i jÈ
poszerzyÊ. Im bardziej jÈ poszerzymy, tym wiÚksze sÈ nasze szanse
na sukces. Zamoĝni ludzie juĝ tÚ ĂwiadomoĂÊ majÈ. Stanowi ona
ich wewnÚtrzny program. Aby uzyskaÊ taki sam poziom ĂwiadomoĂci, musisz zrozumieÊ, dlaczego ludzie zamoĝni jÈ majÈ i dlaczego jest ona kluczem do ich sukcesu.
Pierwszym z powodów jest chÚÊ ludzi zamoĝnych do wsïuchiwania siÚ we wïasny wewnÚtrzny gïos mÈdroĂci. JeĂli sïuchanie
tïumu prowadziïoby do bogactwa, tïum byïby bogaty! Wiemy jednak, ĝe nie w tym rzecz.
Jako istoty z natury obdarzone wraĝliwoĂciÈ i duchowoĂciÈ, ulegamy, co jest równie naturalne, impulsom wysïuchiwania rad od
tych, którzy sÈ nam najbliĝsi — naszych ukochanych, bliskich
przyjacióï i kolegów.
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Zanim skorzystamy z ich porad, musimy przyjrzeÊ siÚ ich wïasnym ĝyciowym osiÈgniÚciom. Zazwyczaj bowiem podÈĝamy za
ich radÈ ze wzglÚdu na emocjonalnÈ wiÚě i zaufanie, jakim ich
darzymy, aniĝeli na rezultaty ich wïasnych poczynañ. JeĂli doradza nam ktoĂ, kto sam nie staï siÚ zamoĝny, to czy naprawdÚ
moĝe nam wskazaÊ, jak dojĂÊ do bogactwa? OczywiĂcie, ĝe nie.
Musisz wierzyÊ w to, co juĝ jest prawdÈ. W Twym wnÚtrzu
kryje siÚ potencjaï do zbudowania drogi wiodÈcej ku wspaniaïym
bogactwom. Musisz ufaÊ sobie i poszukiwaÊ tylko tych, którzy
takÈ drogÚ juĝ przebyli, aby to oni pokierowali CiÚ w Twojej wïasnej podróĝy.
Musisz równieĝ uodporniÊ siÚ na uwagi krytyków i sceptyków,
pozwoliÊ, by po Tobie spïywaïy. Wielu znajdzie siÚ takich, którzy
powiedzÈ Ci, ĝe Twoje marzenia sÈ nierealne, a Twoje cele zbyt
wygórowane. Co wiÚcej, postawa zakïadajÈca, ĝe wierzymy w to,
co widzimy, prowadzi CiÚ wprost ku ĝyciu opartemu wyïÈcznie
na postrzeganiu Ăwiata zewnÚtrznego — a dla wielu bÚdzie to ĝycie,
którego nienawidzimy. Przyrzeknij sobie coĂ w tej chwili. Przyrzeknij sobie, ĝe najpierw bÚdziesz sïuchaÊ siebie. To Ty tworzysz
rzeczywistoĂÊ.
Zamoĝni ludzie przejawiajÈ konsekwentnÈ zdolnoĂÊ do dziaïania, kiedy pojawiajÈ siÚ przed nimi okazje. Wiele osób uwaĝa,
ĝe okazja to coĂ, co nadchodzi wraz z děwiÚkiem fanfar obwieszczajÈcych donoĂnie wydarzenie, które uderza w Ciebie swÈ oczywistoĂciÈ. WyglÈda to niemalĝe tak, jakbyĂmy siÚ spodziewali
wielkiego migajÈcego neonu w ksztaïcie sïowa „okazja”, a pod
nim jaskrawo ĂwiecÈcej strzaïki wskazujÈcej kierunek, w którym
mamy podÈĝaÊ.
Nie tak to dziaïa. To wïaĂnie w takich sytuacjach ĂwiadomoĂÊ
ma ogromne znaczenie. Z wïasnego doĂwiadczenia wiem, ĝe okazje przechodzÈ obok nas kaĝdego dnia. Niekiedy przybierajÈ postaÊ
szeptu w okresie najciÚĝszej ĝyciowej próby.
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Ludzie sukcesu czÚsto postrzegajÈ poraĝki wïaĂnie jako okazje, a nie jako przeszkody. Ich ĝyciorysy czÚsto sÈ chaotyczne —
byli zwalniani z pracy, wyrzucani ze szkoïy. Nierzadko mierzyli siÚ
z ogromnymi osobistymi tragediami, które pogrÈĝyïyby przeciÚtnÈ
osobÚ byÊ moĝe na dobre. Jednak ci ludzie Ăwiadomie zdecydowali
siÚ, by postrzegaÊ te próby jako wyzwania, którym trzeba sprostaÊ,
i okazje, które trzeba wykorzystaÊ. W konsekwencji powodzi im
siÚ, gdyĝ sÈ zahartowani w niedoli.
Zamoĝni rozumiejÈ takĝe, ĝe bogacenie siÚ to proces. Rzadko
wystÚpuje z dnia na dzieñ (choÊ i takie przypadki majÈ miejsce).
Niemniej w nagïym wzbogaceniu siÚ kryje siÚ niebezpieczeñstwo:
jeĂli staniesz siÚ bogaty, zanim wyksztaïcisz w sobie sposób myĂlenia wïaĂciwy ludziom zamoĝnym, swoiste nastawienie na dostatek, wówczas staniesz w obliczu caïkowitej utraty tego majÈtku.
Wszyscy sïyszeliĂmy niejednÈ historiÚ o szczÚĂliwcach, którzy
wygrali los na loterii tylko po to, by póěniej zostaÊ bankrutami.
W naszej kulturze roi siÚ od sportowców i celebrytów, których
nagïy pÚd ku sïawie i bogactwu przyczyniï siÚ do tego, ĝe roztrwonili swe fortuny, ĝyjÈc rozpustnie, a po wszystkim niewiele
z ich ĝycia zostaïo, by je godnie przeĝyÊ.
Tacy ludzie nigdy nie poznali, czym jest sposób myĂlenia ludzi
zamoĝnych. Z tego powodu prawie w ogóle nie majÈ szans na
osiÈgniÚcie trwaïego bogactwa, które uwalnia umysï od trosk i na
zawsze usuwa rozproszenie spowodowane ciÈgïym myĂleniem
o pieniÈdzach.
PamiÚtasz, co powiedziaïem na samym poczÈtku tego rozdziaïu? ¿e pieniÈdze nie sÈ celem. Trzymaj siÚ tej myĂli. Ona
zawsze bÚdzie drogowskazem. JeĂli cechuje CiÚ nastawienie na
dostatek, robisz to, co kochasz robiÊ — a przy tym zarabiasz pieniÈdze. To dlatego nie sÈ celem. SÈ rezultatem.
CzÚsto spotykam ludzi, którzy poszukujÈ sposobu na osiÈgniÚcie bogactwa, tak jak gdyby byïo ono dzikim stworzeniem na wolnoĂci, które moĝna schwytaÊ i zniewoliÊ. Prawda jest taka, ĝe
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bogactwo istnieje w Tobie. SÈ rzeczy, które kochasz robiÊ. SÈ to
takie rzeczy, które robiïbyĂ z ochotÈ, nawet gdyby Ci za nie nie
pïacili. I wiesz co? Ludzie, którzy dochodzÈ do wielkiego bogactwa,
wïaĂnie tak funkcjonujÈ. PieniÈdze, które za tym idÈ, sÈ naturalnym rezultatem ich konsekwentnego dÈĝenia do realizacji wïasnych marzeñ. PieniÈdze nie sÈ marzeniem. Wszyscy jesteĂmy
zaprogramowani, by coĂ robiÊ. Musimy tylko znaleěÊ sposób, w jaki
to „coĂ” robiÊ.
Zamoĝni ludzie wiedzÈ, ĝe sukces i odpowiedzialnoĂÊ idÈ ze
sobÈ w parze. Nie usprawiedliwiajÈ siÚ, tylko podejmujÈ dziaïanie.
Czyĝ nie zdarzyïo Ci siÚ spotkaÊ dwóch przedsiÚbiorców dziaïajÈcych dokïadnie w tej samej branĝy, w tym samym miejscu i oferujÈcych dokïadnie ten sam produkt, z których jeden jest zamoĝny,
a drugiemu ledwie starcza na przetrwanie?
OkolicznoĂci sÈ identyczne. To, w jaki sposób dana osoba
wykorzystuje te okolicznoĂci, zaleĝy tylko i wyïÈcznie od niej
samej. Nie istnieje coĂ takiego jak brak potencjaïu. Nam jednak
wpaja siÚ coĂ dokïadnie przeciwnego — ĝe niektórzy ludzie nie
majÈ tak dobrej pamiÚci jak inni albo ĝe jedni sÈ mÈdrzejsi od
drugich. Nonsens! Kaĝdy ma doskonaïÈ pamiÚÊ, a zamoĝni ludzie
nie sÈ ĝadnymi geniuszami ani nadluděmi. Kaĝdy moĝe osiÈgnÈÊ
bogactwo — to tylko kwestia wyksztaïcenia wïaĂciwej umiejÚtnoĂci. Przesadzenie z podkreĂlaniem tej prawdy jest niemoĝliwe:
nie istnieje coĂ takiego jak brak potencjaïu.
Nie ma znaczenia, ile razy to wyjaĂniÚ albo ile razy to przeczytasz czy usïyszysz na pïycie CD z moimi wykïadami. Twoje ĝycie
nigdy siÚ nie zmieni, dopóki naprawdÚ w to nie uwierzysz. Zobaczysz dopiero wtedy, gdy uwierzysz — oto fundamentalna prawda
i musisz jÈ zaakceptowaÊ, zanim wykonasz kolejny krok.
Bez tej akceptacji zmiana Twojego sposobu myĂlenia po prostu
nie dojdzie do skutku. Obecnie moĝesz cechowaÊ siÚ sposobem
myĂlenia, który stanowi barierÚ dla osiÈgniÚcia wymarzonego przez
Ciebie bogactwa. Zastanów siÚ nad tym przez chwilÚ. JeĂli jesteĂ
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szczery sam ze sobÈ, to wïaĂnie najprostsze pytania pozwolÈ Ci
odkryÊ Twój wewnÚtrzny program.
A teraz pozwól, ĝe zadam Ci pytanie: czy czujesz siÚ swobodnie, rozmawiajÈc z innymi o pieniÈdzach? Czy moĝe wystÚpuje
u Ciebie poirytowanie, jak gdyby temat ten byï tabu, o którym
nie rozmawia siÚ wprost i otwarcie, gdyĝ uchodzi to za nietaktowne? Kiedy rozmawiasz o pieniÈdzach, czy zbywasz rozmówcÚ,
który pyta, ile zarabiasz lub na co moĝesz sobie pozwoliÊ, jak gdyby
nie miaïo to ĝadnego znaczenia? Czy te tematy sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ dziwacznie i nieswojo?
Nie byïbyĂ jedynym, który czuje siÚ nieswojo. WiÚkszoĂÊ z nas
tak siÚ czuje, gdy rozmawia o pieniÈdzach, poniewaĝ tak niewielu
z nas osiÈgnÚïo poĝÈdany poziom zamoĝnoĂci. Lecz pamiÚtaj…
zobaczysz dopiero, gdy uwierzysz. PomyĂl o tym, w jaki sposób
ludzie zamoĝni rozmawiajÈ o pieniÈdzach. CzujÈ siÚ z tym komfortowo. Temat pieniÚdzy nie róĝni siÚ od ĝadnego innego tematu,
który leĝy w krÚgu ich zainteresowañ i na który rozmawiajÈ z entuzjazmem.
PozwalajÈ na swobodny przepïyw i wymianÚ idei na temat pieniÚdzy z luděmi myĂlÈcymi podobnie. Ta wymiana czÚsto skutkuje
odkrywaniem sposobów na tworzenie nowych i zróĝnicowanych
ěródeï dochodu, które z kolei przyczyniajÈ siÚ do powiÚkszenia
stanu posiadania rozmówców. Nie uwaĝajÈ oni takich rozmów za
coĂ ĝenujÈcego. Nie budzÈ one w nich ĝadnych znaczÈcych emocji.
CzujÈ siÚ swobodnie z czymĂ, co u innych powoduje wewnÚtrznÈ
blokadÚ.
Jest tak z jednego prostego powodu. Wystarczy, ĝe przypomnisz
sobie to, o czym powiedziaïem na samym poczÈtku. Mianowicie
to, ĝe pieniÈdze nie sÈ celem. SÈ narzÚdziem do osiÈgniÚcia prawdziwego celu egzystencji, jakim jest przeĝywanie ĝycia poprzez
realizacjÚ marzeñ i poprzez wykorzystanie wïasnego nieograniczonego potencjaïu. Sukces finansowy nie jest bogactwem. Jest tylko
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nastÚpstwem osiÈgniÚcia prawdziwego bogactwa. To jest wïaĂnie
to, co odróĝnia prawdziwie zamoĝnych od reszty z nas: finanse,
status zawodowy i ograniczenia czasowe nie stanowiÈ czynników
kontrolujÈcych ich dÈĝenie do sukcesu. Wiara poprzedza to, co widzimy — dlatego ludzie Ci sÈ caïkowicie skupieni na tych celach
ostatecznych.
Wielu z nas ĝyje przeĂwiadczeniem, ĝe osiÈgniÚcie bogactwa
bÚdzie wymagaïo poĂwiÚceñ, których nie chcemy dokonywaÊ, jak
na przykïad ciÚĝsza praca czy rozïÈka z rodzinÈ. Ale poĂwiÚcanie
caïej wolnoĂci i zaniedbywanie najbliĝszych to raczej przeciwieñstwo dostatniego ĝycia, czyĝ nie? PamiÚtaj, ĝe bogactwo nie polega
jedynie na powiÚkszaniu stanu posiadania. Jest to robienie tego,
co kochasz, w taki sposób, w jaki kochasz to robiÊ. Celem zamoĝnego ĝycia jest osiÈgniÚcie wolnoĂci, która daje wïadzÚ nad wïasnym ĝyciem — wïadzÚ zapewniajÈcÈ Ci moĝliwoĂÊ wyboru takiego
ĝycia, jakim chcesz ĝyÊ.

WiÚzienie percepcji
„Ale jak?” — nieustannie sïyszÚ to pytanie. Jak mogÚ myĂleÊ
w sposób, w jaki myĂlÈ bogaci, skoro klepiÚ biedÚ? Jak mam sobie
wyobraziÊ dostatnie ĝycie, skoro utknÈïem w Ălepym zauïku pracy
etatowej, której nienawidzÚ? Jak mam inwestowaÊ pieniÈdze
w pojawiajÈce siÚ okazje, skoro potrzebujÚ kaĝdej zïotówki, by
utrzymaÊ rodzinÚ przy ĝyciu?
Tego typu myĂli zanieczyszczajÈ wïaĂciwy sposób myĂlenia —
wïaĂciwe nastawienie na dostatek. PowodujÈ, ĝe Twoja zdolnoĂÊ
do uwierzenia, a co za tym idzie — do ujrzenia tego, gdzie chcesz
dotrzeÊ i jak, zostaje skaĝona i osïabiona.
Pytania te stanowiÈ oczywisty dowód na to, ĝe czïowiek je zadajÈcy ma przed sobÈ dïugÈ drogÚ do przebycia, zanim wyksztaïci
sposób myĂlenia wïaĂciwy ludziom zamoĝnym. Jest zamkniÚty
w wiÚzieniu, które najpierw sam zbudowaï, a póěniej wyrzuciï
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klucz. Przekonaï samego siebie, ĝe nie moĝe zrealizowaÊ wïasnych
marzeñ. Dlaczego, u licha, ktoĂ chciaïby sobie wyrzÈdzaÊ takÈ
krzywdÚ?
Mimo to tak wielu z nas wïaĂnie to robi, dzieñ w dzieñ. WiÚzienie to jest przepeïnione. Nazywam je WiÚzieniem Percepcji. Mury
tego wiÚzienia tak naprawdÚ nie istniejÈ — sÈ tylko iluzjÈ, która
jawi siÚ przed nami.
Budulcem murów naszego wïasnego wiÚzienia sÈ zaïoĝenia
i poglÈdy kumulowane przez caïe ĝycie. Jestem pewien, ĝe doskonale znasz wiÚkszoĂÊ z nich:
x

nie jestem dostatecznie bystry;

x

nie mam dostatecznie duĝo pieniÚdzy;

x

nie ma wystarczajÈco duĝo czasu;

x

nie ukoñczyïem studiów wyĝszych;

x

odczuwam lÚk przed poraĝkÈ;

x

jestem za stary;

x

jestem za mïody.

Te negatywne myĂli torujÈ sobie drogÚ do naszych umysïów
w wyniku ciÈgïego ich powtarzania. Odbywa siÚ to tak dïugo, aĝ
dostanÈ siÚ do podĂwiadomoĂci — tej cudownej duchowej sfery,
w której przebywajÈ emocje i w której wszystko jest moĝliwe.
W koñcu obciÈĝajÈ TwÈ podĂwiadomoĂÊ tak mocno, ĝe stajÈ siÚ
jej gïównÈ treĂciÈ, która stanowi wyznacznik Twojego ĝycia i sposobu myĂlenia. Negatywne wydarzenia, które majÈ miejsce w ĝyciu,
jeszcze dodatkowo wzmacniajÈ te faïszywe przekonania. To dlatego wiÚkszoĂÊ z nas jest przekonana, ĝe nigdy nie bÚdzie mogïa
wieĂÊ dostatniego ĝycia. ZaprogramowaliĂmy swojÈ podĂwiadomoĂÊ tak, by w to wierzyÊ.
Wielu z nas jest osadzonych we wïasnych wiÚzieniach, a ma
to miejsce wyïÈcznie w naszych umysïach. Wznosimy ich mury
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z upïywem czasu, przekonujÈc siÚ, ĝe ta maïa przestrzeñ, jakÈ tam
zajmujemy, to wszystko, co moĝemy w ĝyciu mieÊ i na co zasïugujemy.
Zmiana takiego sposobu myĂlenia jest trudna. Wymaga czasu.
W tym czasie trzeba wykonaÊ ciÚĝkÈ pracÚ, by obaliÊ wszystkie
niewïaĂciwe przekonania i zaïoĝenia. Koniec koñców sÈ one uwarunkowane genetycznie oraz wynikajÈ z istnienia czynników Ărodowiskowych. Przyczyniïy siÚ do tego caïe pokolenia naszych
przodków. To dlatego tak bardzo ich przypominamy. Z kolei nasze
maïostkowe ĝycie, poczÈwszy od narodzin, jest ksztaïtowane przez
otoczenie.
Jak juĝ powiedziaïem, norma spoïeczna przewiduje, ĝe pójdziemy do szkoïy, a póěniej zdobÚdziemy pracÚ, aby móc robiÊ to,
co jesteĂmy w stanie, aby jakoĂ przeĝyÊ. Twoi rodzice najprawdopodobniej zachÚcali CiÚ do podÈĝania tÈ ĂcieĝkÈ. Twoi nauczyciele zapewne teĝ tak robili. Skoro tak CiÚ zaprogramowano, to
jak moĝesz obwiniaÊ siebie za to, ĝe tkwisz w wiÚzieniu, które jest
konsekwencjÈ tej indoktrynacji?
ZaczÈïem badaÊ te zagadnienia niemalĝe caïkiem przypadkowo.
PamiÚtasz, jak mówiïem o nauczycielce, która próbowaïa zniechÚciÊ mnie do studiów wyĝszych i sugerowaïa wybranie szkoïy
zawodowej? Cóĝ, nie wybraïem ĝadnej z tych dróg. Nigdy nie
ukoñczyïem szkoïy Ăredniej. Byï rok 1959. Nalewaïem benzynÚ,
pracujÈc na stacji, i zarabiaïem 2400 dolarów rocznie. Trzy niedziele w miesiÈcu miaïem wolne — to wszystko. Wiedziaïem,
ĝe chcÚ czegoĂ wiÚcej, ale nie odkryïem sposobu, by to osiÈgnÈÊ.
Zrobiïem wiÚc to, co wiÚkszoĂÊ ludzi zrobiïaby na moim miejscu:
zaczÈïem szukaÊ nowej pracy.
Udaïo mi siÚ dostaÊ do lokalnego oddziaïu straĝy poĝarnej
w moim miejscu zamieszkania i od razu wszystko nabraïo kolorów. Zarabiaïem 4000 dolarów rocznie i wydawaïo mi siÚ, ĝe chwyciïem Pana Boga za nogi. Pracowaïem zaledwie przez siedem dni
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i siedem nocy w miesiÈcu. Miaïem mnóstwo czasu, by oddawaÊ
siÚ przyjemnoĂci gry w bilard i w golfa. Poĝary wybuchaïy bardzo
rzadko, wiÚc byïem rad, ĝe prawie nic nie muszÚ robiÊ.
Miaïem 26 lat i praktycznie ĝyïem jak emeryt. Wtedy wïaĂnie
w rÚce wpadïa mi ksiÈĝka Napoleona Hilla. Przeczytaïem jÈ raz.
Póěniej drugi. Potem czytaïem tÚ ksiÈĝkÚ bez przerwy, aĝ w koñcu
byïem w stanie prawie caïÈ jÈ wyrecytowaÊ. I powoli zaczÈïem
sobie zdawaÊ sprawÚ, ĝe ludzie wokóï mnie, podobnie jak ja sam,
nie robili nic — nie myĂleli. Nie myĂleli, co chcieliby osiÈgnÈÊ
i co chcieliby robiÊ. Byli zadowoleni z pracy, którÈ musieli wykonaÊ, kiedy siÚ tego od nich wymagaïo, i z czasu wolnego, w którym nie musieli i nie robili nic.
Byï to dla mnie moment oĂwiecenia, dosïownie niczym ĝarówka, która nagle zabïysnÚïa w ciemnym pokoju. Mój roczny
dochód wzrósï z 4000 do 175 000 dolarów, a wkrótce przekroczyï 1 000 000. Nigdy nie uczÚszczaïem do szkoïy Ăredniej ani
wyĝszej, nie miaïem doĂwiadczenia biznesowego. Nie okreĂliïbym
teĝ siebie jako najbardziej bystrego goĂcia na Ăwiecie — dlatego
studiowaïem dzieïa innych ludzi.
Absolutnie wszystko, czego mnie uczono o sukcesie i osiÈganiu bogactwa, przekonywaïo mnie o tym, ĝe nie mam szans, by
zwyciÚĝyÊ. A jednak wygrywaïem, osiÈgaïem sukcesy. Wtedy wïaĂnie zdaïem sobie sprawÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ rzeczy, które mi wpajano,
jest po prostu bïÚdna. Zamiast myĂleÊ po swojemu i dziaïaÊ po
swojemu pozwalasz, by Ăwiat zewnÚtrzny przejmowaï kontrolÚ nad
Twoim umysïem — nad Twoim wnÚtrzem. Skutkuje to chaosem
i przynosi rezultaty, których chcielibyĂmy uniknÈÊ.
Gdyby tylko wiÚkszoĂÊ z nas zatrzymaïa siÚ na chwilÚ, by to
przemyĂleÊ, zdalibyĂmy sobie sprawÚ z tego, ĝe idee rzÈdzÈce
naszym ĝyciem sÈ niedorzeczne! Nie robimy jednak tego, brniemy
wiÚc dalej z klapkami na oczach, nie widzÈc murów celi wiÚziennej, które wokóï siebie stawiamy.
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To wïaĂnie musimy zmieniÊ. Nie jest to ïatwe. W zasadzie to
bÚdziesz z tym walczyÊ przez caïe ĝycie. Dlatego musisz praktykowaÊ i przyswajaÊ podejĂcie zakïadajÈce, ĝe ujrzymy dopiero, gdy
uwierzymy. PoĂwiÚÊ siÚ temu. Zaakceptuj to szczerze, a zobaczysz,
ĝe z czasem bÚdzie Ci coraz ïatwiej realizowaÊ marzenia.
SÈ rzeczy, które moĝesz zrobiÊ natychmiast, aby zaczÈÊ. BÚdÈ to
pierwsze kroki na nowej drodze ĝycia — dostatniego ĝycia. MówiÚ
Ci o tym tu i teraz, ĝebyĂ mógï rozpoczÈÊ podróĝ dosïownie w tej
sekundzie. Juĝ wkrótce objaĂniÚ Ci szczegóïowo te kroki, lecz nic
nie stoi na przeszkodzie, byĂ zaczÈï juĝ teraz. Koniec z marnotrawieniem czasu.
Gotów?
Najpierw musisz uwierzyÊ, ĝe zasïugujesz na bogactwo. Wydaje
siÚ to takie proste, a jednak tak wielu ludzi nie jest w stanie zaakceptowaÊ tej prawdy. Zbyt wiele przypisujemy pieniÈdzom. Prawda
jest taka, ĝe pieniÈdze to tylko wynagrodzenie za dostarczonÈ
usïugÚ lub produkt. JeĂli masz zarobiÊ ich duĝo, musisz duĝo daÊ
od siebie. Moĝesz to zrobiÊ. Ten rodzaj wïadzy wykonawczej leĝy
w Twoich rÚkach, podobnie jak wszyscy inni ludzie odpowiadajÈ
za swoje wybory i poczynania — równieĝ milionerzy i miliarderzy.
Nie wystarczy, ĝe stwierdzisz, iĝ pragniesz bogactwa — musisz
jeszcze uwierzyÊ, ĝe na to bogactwo zasïugujesz. W przeciwnym
razie przypomina to jazdÚ autem z jednÈ nogÈ na gazie, a drugÈ na
hamulcu — silnik pracuje na najwyĝszych obrotach, ale nigdzie
nie dojedziesz.
Dla duĝej rzeszy ludzi dÈĝenie do zdobycia pieniÚdzy ïÈczy siÚ
z wieloma negatywnymi emocjami: z zachïannoĂciÈ, egoizmem
lub uczuciami, które mogÈ zniszczyÊ osobowoĂÊ i ĂwiadomoĂÊ
samego siebie. Jednak przypisywanie dÈĝeniu do bogactwa tych
negatywnych postaw to zwykïa wymówka dla braku posiadania
pieniÚdzy, podobnie jak stwierdzenie, ĝe pieniÈdze szczÚĂcia nie
dajÈ.
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Oto prawda: posiadanie wiÚkszej iloĂci pieniÚdzy nie zmieni
Twojego charakteru. Przeciwnie, wyolbrzymi wszystkie skïadowe
Twojej osobowoĂci. PieniÈdze w znamienny sposób umoĝliwiajÈ
poznanie ludzkiego charakteru. JeĂli jesteĂ skÈpy i okrutny, pieniÈdze tylko i wyïÈcznie obnaĝÈ przed innymi te negatywne cechy
tak, ĝe bÚdÈ one caïkowicie widoczne i nie bÚdzie moĝna ich
zakamuflowaÊ. Natomiast jeĂli jesteĂ szczodry, troskliwy, ofiarny
i empatyczny, pomyĂl tylko, co posiadanie bogactwa pozwoli Ci
osiÈgnÈÊ!
PieniÈdze nigdy nie przydajÈ Ci okreĂlonych cech. PamiÚtaj
o tym, kiedy natkniesz siÚ w ĝyciu na ludzi bogatych, którzy sÈ
niegodziwi i nieuprzejmi. atwo kïadziemy takÈ postawÚ i takie
wady na karb posiadania pieniÚdzy, podczas gdy to tylko ich trudny
charakter — silny lub sïaby — który zostaï w peïni wydobyty na
powierzchniÚ.
Na pewno pamiÚtasz, gdy mówiïem o wïaĂciwym nastawieniu
na dostatek. Wedïug mnie niezbÚdnym skïadnikiem tego sposobu
myĂlenia jest to, by dÈĝyÊ do bogactwa, wyksztaïciwszy w sobie
takie cechy, jak hojnoĂÊ i ciekawoĂÊ Ăwiata. Dlaczego? Poniewaĝ
jedynym sposobem na zarobienie pieniÚdzy jest zapewnienie innym
czegoĂ — produktu, usïugi, czy nawet pomysïu — czegoĂ, co wnosi
nowÈ lub zwiÚksza aktualnÈ wartoĂÊ w ĝyciu ludzi. PomyĂl o tym,
jak moĝesz sprostaÊ wyzwaniom ĝycia codziennego, a nastÚpnie
uczyñ te sposoby szybszymi, bardziej wydajnymi czy bardziej
przyjaznymi. Im wiÚkszy problem pomoĝesz ludziom rozwiÈzaÊ,
tym wiÚcej pieniÚdzy zarobisz.
Ludzie zamoĝni od zawsze czerpali dochód z wielu róĝnych
ěródeï (ang. MSI — Multiple Sources of Income). Innymi sïowy:
znajdujÈ wiele róĝnych sposobów, by dostarczaÊ swoje produkty
lub usïugi. JakiĂ czas temu zaïoĝyïem firmÚ, aby pomagaÊ ludziom
w odkrywaniu tych róĝnorodnych ěródeï dochodu. Firma ta nazywa
siÚ Chairman’s Club i przyciÈgnÚïa podobnie myĂlÈcych ludzi
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z caïego Ăwiata, aby mogli ze sobÈ w tym celu wspóïpracowaÊ.
Chairman’s Club ma globalne centrum komunikacji online,
w którym czïonkowie instytucji siÚ spotykajÈ i wymieniajÈ pomysïami na kreowanie nowych strumieni dochodów. ByÊ moĝe jest
to miejsce, o którym chciaïbyĂ siÚ wiÚcej dowiedzieÊ. JeĂli tak,
odwiedě stronÚ www.bobproctor-chairmansclub.com.
Moim zdaniem nie moĝesz dzieliÊ siÚ przemyĂleniami z innymi
luděmi, jeĂli jesteĂ egocentrykiem zamkniÚtym na pomysïy innych.
Warunkiem koniecznym jest to, byĂ dÈĝyï do tego, co naprawdÚ
kochasz. PomyĂl o Billu Gatesie. W latach siedemdziesiÈtych byï
mïodzieñcem silnie zmotywowanym wizjÈ globalnie nieuĂwiadomionego potencjaïu mikroprocesora. Zaryzykowaïbym stwierdzenie, ĝe Billem Gatesem nie kierowaïa rzÈdza pieniÚdzy, lecz
ogromne wyzwanie, jakie sam przed sobÈ postawiï, a takĝe niewiarygodne moĝliwoĂci, które wïaĂciwie wykorzystane, mogïyby
sprawiÊ, ĝe zmieniïby Ăwiat!
No cóĝ, tego wïaĂnie dokonaï. Niektórzy twierdzÈ, ĝe nie zasïuguje na caïe bogactwo, które posiada. Fakt jednak pozostaje faktem, ĝe Bill Gates zapoczÈtkowaï rewolucjÚ, która zmieniïa na
lepsze ĝycie dosïownie kaĝdego czïowieka na Ziemi. Bez wzglÚdu
na iloĂÊ posiadanych przez niego pieniÚdzy, nigdy nie dorówna to
osobistemu wkïadowi, jaki zapewniï ludzkoĂci, odmienionej na
zawsze za sprawÈ jego ducha innowacyjnoĂci.
Teraz jest ikonÈ. Lecz trzydzieĂci lat temu byï tylko niedoszïym
absolwentem koledĝu, który miaï dobry pomysï. Rozejrzaï siÚ
wokóï i dostrzegï sposób na poprawienie jakoĂci ĝycia ludzi.
Póěniej zaczÈï realizowaÊ konsekwentnie swoje marzenie i je urzeczywistniï. Moĝesz wiÚc zaczÈÊ w miejscu, w którym jesteĂ teraz,
i rozwinÈÊ bardziej przydatne umiejÚtnoĂci, doïÈczyÊ do sieci zamoĝnych mentorów i skupiÊ siÚ na sïuĝeniu ludziom. Na bazie
tych dziaïañ powstanÈ pomysïy, które okreĂlÈ TwojÈ wïasnÈ i unikatowÈ drogÚ do bogactwa.

39
Kup książkę

Poleć książkę

ZAPOMNIJ O PIENIĄDZACH I BOGAĆ SIĘ

Gdy wytworzysz nowÈ ĂwiadomoĂÊ bogactwa i dostrzeĝesz nowe
okazje i moĝliwoĂci, zacznij je analizowaÊ w kategoriach dochodu
pasywnego. Jest to kluczowe pojÚcie: dochód pasywny to rezultat jednorazowego dostarczenia ludziom czegoĂ, z czego dochody
czerpiesz po wielokroÊ. PomyĂl o tym. JeĂli ograniczysz siÚ do
zwykïej wymiany Twojego czasu na pieniÈdze, Twoje bogactwo
równieĝ bÚdzie ograniczone. Przecieĝ w koñcu kaĝda doba ma tylko
24 godziny.
Jak masz rozwiÈzaÊ ten problem? Otóĝ musisz odkryÊ ěródïa
dochodu niewymagajÈce Twojej ciÈgïej uwagi i obecnoĂci. W czasie, gdy dochody z tych ěródeï bÚdÈ do Ciebie spïywaÊ, moĝesz
analizowaÊ nowe moĝliwoĂci i sposoby na przyciÈgniÚcie jeszcze
wiÚkszej liczby strumieni pieniÚdzy.
Powiedziaïem juĝ, ĝe wiara i wïaĂciwe przekonania stanowiÈ
kamieñ wÚgielny sposobu myĂlenia ludzi zamoĝnych. Jak wiÚc
wyzwoliÊ w sobie tÚ wiarÚ w bogactwo, nawet jeĂli teraz wydaje
siÚ ono bardzo odlegïe? Najpierw musisz wyobraziÊ sobie siebie
jako osobÚ zamoĝnÈ. MówiÚ powaĝnie — dosïownie usiÈdě
i pomyĂl o szczegóïach swojego ĝycia, które odmieni siÚ dziÚki
bogactwu, kiedy zaczniesz osiÈgaÊ zakïadane cele. Spisz je: rodzaj
i wyglÈd domu, w którym mieszkasz, kolor Ăcian i styl wyposaĝenia, zastawa stoïowa, z której bÚdziesz codziennie korzystaÊ
przy posiïkach. Uczyñ je w swym umyĂle obiektami namacalnymi, a nie abstrakcyjnymi. Zbieraj wycinki z czasopism przedstawiajÈce poszczególne elementy Twojego domu w nowym ĝyciu.
Codziennie poĂwiÚÊ trochÚ czasu, aby osadziÊ te obrazy w swoim
umyĂle, a nastÚpnie przenieĂ siÚ myĂlami w to miejsce, traktujÈc
je tak, jakby juĝ byïo rzeczywistoĂciÈ i naleĝaïo do Ciebie.
Niektórzy mogÈ nazwaÊ to Ănieniem na jawie. MogÚ siÚ zaïoĝyÊ, ĝe Ci ludzie nie sÈ zamoĝni! Prawda jest taka, ĝe wizualizacja
pozwala umysïowi na uznanie tych treĂci za moĝliwe. To mentalne
Êwiczenie, które oswaja umysï z faktem dokonywania siÚ zmiany
w Twoim ĝyciu i z tym, ĝe osiÈgniÚcie bogactwa jest w zasiÚgu
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Twoich moĝliwoĂci. Kiedy juĝ okieïznasz moc swojego umysïu,
osiÈgniÚcie bogactwa nie jest juĝ kwestiÈ moĝliwoĂci — staje siÚ
czymĂ nieuniknionym!
Niektórzy bardzo siÚ dziwiÈ, kiedy siÚ dowiadujÈ, ĝe ludzie
zamoĝni spÚdzajÈ duĝo czasu na cichej kontemplacji. Pracownicy
nierzadko sÈ Ăwiadkami sceny, kiedy to ich przeïoĝony lub prezes
wpatruje siÚ w bliĝej nieokreĂlony punkt w przestrzeni. Wówczas
mogÈ pomyĂleÊ, ĝe ta osoba nic nie robi. A prawda jest taka, ĝe
wizualizuje sobie swój kolejny etap w procesie powiÚkszania bogactwa i osiÈgania sukcesu, ĝe myĂli o kolejnym szczycie do zdobycia.
OczywiĂcie juĝ widzi siebie na tym szczycie!
Ludzie zamoĝni wiedzÈ, ĝe innowacyjnoĂÊ i kreatywnoĂÊ —
kolejne dwie rzeczy, które wzniosÈ ich firmy i ich samych na
wyĝszy poziom — nie kryje siÚ w ĝmudnej, rutynowej pracy. Od
tego majÈ pracowników. WïaĂciwe nastawienie do bogactwa
pozwoliïo im zrozumieÊ, ĝe nowe pomysïy stanowiÈ krwiobieg
bogactwa, a wizualizacja owoców, które przyniesie ich wcielenie
w ĝycie, ma zasadnicze znaczenie. Jak moĝesz dotrzeÊ do celu,
skoro go precyzyjnie nie okreĂliïeĂ? Kiedy osoba zamoĝna osiÈga
swój cel, jest on dokïadnie zgodny z jej oczekiwaniami — a to dlatego, ĝe poprzez wizualizacjÚ juĝ go wczeĂniej osiÈgnÚïa.
Czy wsiadïbyĂ do samochodu i ruszyï, nie wiedzÈc dokïadnie,
dokÈd chcesz dojechaÊ? OczywiĂcie, ĝe nie. SpoglÈdasz na mapÚ,
wyznaczasz trasÚ i dopiero jedziesz. Ale wielu, wielu ludzi ĝyje
bez mapy i bierze po prostu od ĝycia to, na co siÚ akurat natknie.
Ci ludzie wykonujÈ pracÚ na etacie, której nie znoszÈ, i nigdy nawet
nie wyobraĝajÈ sobie lepszej drogi. AkceptujÈ to, co znajome,
tylko dlatego, ĝe nigdy nie starali siÚ tego pominÈÊ, przejĂÊ obok.
Musisz pamiÚtaÊ, ĝe wizualizacja jest bardzo dobrym Êwiczeniem. Przenosi Twoje marzenia z podĂwiadomoĂci do obszaru,
w którym Twój Ăwiadomy umysï moĝe nawiÈzaÊ z nimi kontakt.
Aby wynieĂÊ z tego Êwiczenia jak najwiÚcej korzyĂci, musisz
wygnaÊ negatywne myĂli ze swojego umysïu. OczywiĂcie ïatwiej
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powiedzieÊ niĝ zrobiÊ. Negatywne myĂlenie to zïy nawyk, który
nabyïa wiÚkszoĂÊ ludzi. Ludzie lubiÈ narzekaÊ na jakoĂÊ swojego
obecnego ĝycia osobistego czy zawodowego albo uĝalaÊ siÚ w towarzystwie przyjacióï i znajomych nad wszystkim niedogodnoĂciami
ĝycia. W koñcu sami siebie przekonujÈ, ĝe takie negatywne myĂlenie jest dobre: jeĂli utrzymujemy oczekiwania na niskim poziomie, rzadziej doznajemy zawodu.
Cóĝ, uwaĝam, ĝe to najbardziej niedorzeczne przekonanie,
z jakim kiedykolwiek siÚ spotkaïem. Jak, do licha, mogliĂmy przekonaÊ samych siebie, ĝe lepiej jest zrezygnowaÊ z marzeñ, nie
marzyÊ? Jak, u diabïa, moĝna oczekiwaÊ zbyt wiele? Jak moĝesz
stïamsiÊ swe marzenia i cele, jeszcze zanim oderwÈ siÚ od ziemi?
Negatywne myĂlenie staïo siÚ normÈ w naszym spoïeczeñstwie.
Jest akceptowane i praktykowane w szerokich krÚgach. Dlatego
musisz podjÈÊ Ăwiadomie caïkiem spory wysiïek, aby wyrugowaÊ
takie myĂlenie ze swojej gïowy. BÈdě czujny. Broñ swego umysïu
przed naporem tych myĂli. Tylko CiÚ spowalniajÈ i przeszkadzajÈ
Ci. BezwzglÚdnie kontroluj to, jakie myĂli dopuszczasz do siebie,
do swego umysïu. JeĂli skupisz siÚ na pozytywach — wspaniaïych pomysïach zrodzonych z Twoich najlepszych pokïadów pozytywnej i kreatywnej energii — osiÈgniesz wspaniaïe rezultaty.
Jednak miej siÚ na bacznoĂci. Obserwuj uwaĝnie swój wewnÚtrzny dialog — zwïaszcza pod kÈtem tego, co sïyszysz od
innych osób na temat pieniÚdzy, finansów osobistych i bogactwa.
PamiÚtaj, by rozwaĝyÊ na powaĝnie odrzucenie wszelkich porad
i tez tych ludzi, którzy sami nie osiÈgnÚli ĝadnego bogactwa. JeĂli
pozyskasz wiedzÚ od kogoĂ prawdziwie zamoĝnego, otwórz na niÈ
umysï i uczyñ jÈ treĂciÈ swego wewnÚtrznego dialogu. Nawet jeĂli
nie caïkiem jÈ pojmujesz lub nie w peïni siÚ z niÈ zgadzasz, zachowaj jÈ w sobie. W koñcu te osoby pokonaïy juĝ spory odcinek drogi,
na której poczÈtku dopiero siÚ znajdujesz. Nie pojechaïbyĂ nigdy
w nieznane Ci dotÈd miejsca bez mapy; a ci ludzie sÈ tÈ mapÈ.
ZnajÈ drogÚ. Traktuj ich sïowa jako budulec drogi do szczÚĂcia.
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Miej ĂwiadomoĂÊ swego punktu skupienia. JeĂli z jednej strony
mówisz, ĝe chcesz bogactwa, ale z drugiej nieustannie siÚ
zamartwiasz (jak opïaciÊ bieĝÈce rachunki czy spïaciÊ ratÚ kredytu), wówczas nie przyciÈgasz do siebie bogactwa. JesteĂ zakïadnikiem sposobu myĂlenia skupionego na braku. Zamartwianie
siÚ to negatywne ustanawianie celów. KarmiÈc umysï zïymi myĂlami o rzeczach, które mogÈ siÚ zdarzyÊ, tak naprawdÚ utwierdzasz
go w przekonaniu, ĝe tak siÚ stanie!
To odwrotna wizualizacja. MartwiÈc siÚ o to, czego nie masz,
nie skupiasz siÚ na tym, czego pragniesz. JeĂli tak robisz, nigdy nie
dojdziesz do bogactwa. OczywiĂcie zdajÚ sobie sprawÚ z tego, ĝe
walka ze zmartwieniami to trudna sztuka. Kaĝdy z nas martwi siÚ
czymĂ w jakimĂ stopniu. Jak wiÚc mamy osiÈgnÈÊ zmianÚ w sposobie myĂlenia?
Wyobraě sobie przez chwilÚ takÈ oto sytuacjÚ: jesteĂ asystentem wymagajÈcego szefa, który absolutnie nie dopuszcza popeïniania jakichkolwiek bïÚdów. Moĝesz ĝyÊ i pracowaÊ z myĂlÈ, ĝe
jeĂli popeïnisz choÊ jeden bïÈd, zostaniesz zwolniony. Na czym siÚ
wtedy skupiasz? Na jak najlepszym wykonaniu pracy czy na staraniu siÚ, by nie popeïniÊ bïÚdu? JeĂli bowiem jesteĂ pochïoniÚty
tym drugim, bardzo ograniczonym zadaniem usiïowania niepopeïnienia bïÚdu, stanÈ siÚ dwie rzeczy. Po pierwsze spadnie Twoja
ogólna efektywnoĂÊ w pracy, poniewaĝ narastajÈca paranoja bÚdzie
dïawiïa TwojÈ kreatywnoĂÊ i zdolnoĂÊ logicznego myĂlenia, a po
drugie bÚdziesz popeïniaÊ wiÚcej bïÚdów niĝ normalnie, gdyĝ Twój
umysï bÚdzie nastawiony na bïÚdy.
Zastanów siÚ nad tym jeszcze raz i pomyĂl, ile czasu i energii
poĂwiÚciïeĂ na zamartwianie siÚ, z czego opïaciÊ rachunki. Czy
Ăledzisz i podsumowujesz te wydatki? Czy spÚdzasz czas na planowaniu, co i kiedy zapïaciÊ?
Czy te czynnoĂci przyczyniajÈ siÚ do rozwiÈzania problemu
posiadania niewystarczajÈcej iloĂci pieniÚdzy? Nie. Tylko niepotrzebnie pozbawiajÈ CiÚ kreatywnej energii i nie pozostawiajÈ
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przestrzeni na myĂlenie o tym, co de facto rozwiÈĝe problem i Ci
pomoĝe. WpychajÈ CiÚ w koleiny negatywizmu i frustracji. WiÚcej
na temat tego mechanizmu powiemy sobie w jednym z kolejnych
rozdziaïów, ale na ten czas waĝne jest, ĝebyĂ poczyniï wszelkie
moĝliwe starania, aby zmieniÊ punkt skupienia: zamiast skupiaÊ
siÚ na tym, czego nie masz, zacznij siÚ skupiaÊ na tym, czego
chcesz. Nigdy doĂÊ tych sïów: skup siÚ na pozytywnych aspektach ĝycia!
Wyobraě sobie nowe ĝycie, usuñ negatywne myĂli i skup siÚ
na pozytywach. StosujÈc zaledwie te trzy techniki, zaczniesz
dostrzegaÊ, jak zmienia siÚ Twoje ĝycie juĝ teraz — od zaraz.
BÚdÈ one fundamentem, na którym zaczniesz szybko budowaÊ
nowe, dostatnie ĝycie. Bogactwo nie dyskryminuje ludzi. Jest dostÚpne dla kaĝdego, kto go pragnie — dla Ciebie równieĝ.
Dla wielu ludzi odkrywcze nie jest uĝycie tych technik, ale zrozumienie, ĝe majÈ oni potencjaï i prawo do zmiany swojego ĝycia
na lepsze. Tak bardzo przyzwyczailiĂmy siÚ do ĝyciowej szamotaniny, godzÈc siÚ na wszystko, co staje nam na drodze, ĝe nigdy
nie zdaliĂmy sobie sprawy z tego, ĝe wybór naszego wïasnego ĝycia
jest w naszej mocy.
Nie istnieje powód — ani usprawiedliwienie — dla którego
masz akceptowaÊ ĝycie, które CiÚ nie uszczÚĂliwia. JeĂli nie masz
dostatecznej iloĂci pieniÚdzy albo brakuje Ci innej rzeczy, musisz
zmieniÊ sposób myĂlenia z obecnego, nastawionego na brak, na
taki, który bÚdzie nastawiony na obfitoĂÊ. Jest to porzucenie mentalnoĂci ofiary na rzecz mentalnoĂci osoby odpowiedzialnej i zmotywowanej.
NaprawdÚ masz kontrolÚ nad swoim ĝyciem. Ty sam wybraïeĂ miejsce, w którym siÚ obecnie znajdujesz. To dobra informacja,
uwierz mi. Moĝe nie podobaÊ Ci siÚ to, co dotychczas osiÈgnÈïeĂ,
ale teraz wiesz, ĝe drzemie w Tobie potencjaï do zmiany tego
stanu rzeczy!
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A co, jeĂli czujesz siÚ wzglÚdnie szczÚĂliwy w swoim obecnym
ĝyciu, tylko chciaïbyĂ zarabiaÊ nieco wiÚcej pieniÚdzy? To wymarzona sytuacja, w której moĝesz zaczÈÊ. ChÚÊ posiadania bogactwa
nie oznacza, ĝe jesteĂ niewdziÚczny czy nieszczÚĂliwy. ¥wiadome
podnoszenie sobie poprzeczki jest w porzÈdku, nawet jeĂli juĝ
osiÈgnÈïeĂ wiele wspaniaïych rzeczy. Jak juĝ powiedziaïem, ludzki
potencjaï jest nieograniczony, a w doskonaïym Ăwiecie kaĝdy próbuje staÊ siÚ lepszym — nauczyÊ siÚ wiÚcej, poznaÊ wiÚcej i osiÈgnÈÊ wiÚcej.
Problem pojawia siÚ wtedy, gdy inni widzÈ Twoje dÈĝenia do
powiÚkszenia bogactwa i opacznie je odczytujÈ. PowiedzÈ Ci, ĝe
wynikajÈ one z tego, iĝ jesteĂ nieszczÚĂliwy. „Ciesz siÚ tym, co
masz” — powiedzÈ. To dokïadnie takie, nielogiczne podejĂcie,
jakim cechujÈ siÚ ludzie, którzy nie osiÈgnÚli sukcesu w ĝyciu
i tïumaczÈ w ten sposób swÈ poraĝkÚ, aby poczuÊ siÚ lepiej.
Sugeruje to, ĝe skoro nie jesteĂ szczÚĂliwy w obecnych okolicznoĂciach swego ĝycia lub skoro pragniesz od ĝycia wiÚcej, to
coĂ jest z TobÈ nie tak. To nie ma za grosz sensu. Dziaïanie, eksploracja i realizacja marzeñ leĝÈ w ludzkiej naturze. Wymówki
pozwalajÈce Ci zaakceptowaÊ poraĝkÚ i zachÚcanie innych ludzi,
by robili tak samo, to technika samoobrony, której lepiej nie ulegaÊ. ChÚÊ do demotywowania innych i wciÈgania ich w nasze psychiczne doïy to najmniej ludzkie zachowanie.
Niebezpieczeñstwo zwiÈzane z takÈ logikÈ polega na tym, ĝe
sÈ oni skïonni zanegowaÊ swoje pragnienia i marzenia. Wymówki
niewïaĂciwie myĂlÈcej osoby zaburzajÈ jej normalne funkcjonowanie. PozbawiajÈ odpowiedzialnoĂci poprzez racjonalizowanie
i usprawiedliwianie poraĝki. Po co siÚ staraÊ — tak jest ïatwiej.
Ale nie jest. Zanegowanie swych marzeñ i pragnieñ to najciÚĝsza droga, jakÈ moĝna w ĝyciu obraÊ. Niemniej jednak wielu z nas
jÈ wybiera. MówiÚ Ci, byĂ byï odwaĝny. Akceptacja odpowiedzialnoĂci za stworzenie nowej przyszïoĂci oznacza równieĝ, ĝe musisz
pogodziÊ siÚ z tym, co stworzyïeĂ w ĝyciu do tej pory. Jest to bardzo
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trudne dla wielu osób. Z góry ostrzegaïem, ĝe dokonywanie zmiany
w sposobie myĂlenia, aby osiÈgnÈÊ taki, który wïaĂciwy jest
ludziom zamoĝnym, nie bÚdzie proste. Mówiïem Ci, iĝ bÚdziesz
musiaï zaakceptowaÊ fakt, ĝe masz nad swym ĝyciem kontrolÚ
i ĝe wybory, których dotÈd dokonywaïeĂ, doprowadziïy CiÚ do
miejsca, w którym siÚ aktualnie znajdujesz. JeĂli podczas czytania tego akapitu przeszïy Ci przez myĂl stwierdzenia zaczynajÈce siÚ od „no tak, ale…”, cofnij siÚ do poczÈtku ksiÈĝki i zacznij
czytaÊ raz jeszcze caïy ten rozdziaï, poniewaĝ najwidoczniej to do
Ciebie nie dociera!
Nie mówiÚ tego, aby okazaÊ surowoĂÊ czy zïoĂliwoĂÊ. To waĝne,
abyĂ usïyszaï prawdÚ. Musisz sïuchaÊ, zrozumieÊ i ostatecznie
zaakceptowaÊ to jako prawdÚ, aby osiÈgnÈÊ w ĝyciu to, czego pragniesz. Nigdy nie usïyszysz ode mnie, ĝe obwinianie kogokolwiek
jest dobre. Nie mogÚ Ci powiedzieÊ, ĝe to nie Twoja wina. Nigdy
nie powiem, ĝe dostaniesz przepustkÚ do lepszego ĝycia, poniewaĝ
spotkaïo CiÚ w przeszïoĂci tyle przykrych rzeczy. Zrozum proszÚ,
ĝe jeĂli chcesz dostaÊ to, czego pragniesz, nie ma miejsca na
myĂlenie w kategoriach „no tak, ale…”.
Masz w sobie moc, by stworzyÊ wielki dobrobyt. JeĂli jeszcze
jej nie uĝyïeĂ, nie moĝesz winiÊ za to nikogo prócz siebie. ZbudowaïeĂ swoje wïasne wiÚzienie percepcji. Ale Ty — i tylko Ty —
masz moc, by siÚ z niego wyzwoliÊ.

PieniÈdze sÈ dobre
Na pewno zdarzaïo Ci siÚ sïyszeÊ, ĝe pieniÈdze to zïo. Pragnienie
pieniÚdzy jest niemoralne — oto jedno z kïamstw zapobiegajÈcych czynieniu niewyobraĝalnie wielkiego dobra. PieniÈdze nie
majÈ ani uczuÊ, ani intencji. SÈ tylko Ărodkiem wymiany. Kaĝdy
negatywny aspekt pieniÚdzy bierze siÚ jedynie z poglÈdów, które
wykieïkowaïy w naszych sercach. SkïonnoĂÊ do przypisywania
negatywnych cech przejawiamy niezaleĝnie od tego, czy pieniÈdze
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istniejÈ czy nie. Jak powiedziaïem wczeĂniej, pieniÈdze po prostu
odzierajÈ nas z zasïony, ujawniajÈc, kim naprawdÚ jesteĂmy.
Jednak wielu ludzi pielÚgnuje w sobie tak duĝo negatywizmu
wobec pieniÚdzy, ĝe podĂwiadomie odrzucajÈ nadarzajÈce siÚ okazje do ich zarobienia. Uznali, ĝe jest to zbyt trudne i niewïaĂciwe,
jeszcze zanim spróbowali wyruszyÊ w podróĝ do zamoĝnoĂci i obfitoĂci. Nie robiÈ wiÚc nic, stajÈc siÚ biernymi widzami i Ăwiadkami
tego, jak inni osiÈgajÈ cele i realizujÈ marzenia.
PieniÈdze mogÈ i powinny byÊ kojarzone z wieloma pozytywnymi aspektami. SkupiajÈc siÚ na tym, co pozytywne, moĝesz mieÊ
pewnoĂÊ, ĝe jesteĂ na dobrej pozycji wyjĂciowej do realizacji swoich
marzeñ, a nie tylko do oglÈdania, jak inni realizujÈ swoje. Jednym
z takich aspektów jest moĝliwoĂÊ pomagania innym. Moĝe to byÊ
rodzina, przyjaciele, spoïecznoĂÊ czy ludzie potrzebujÈcy. IstniejÈ
fundacje i inne instytucje, które mogÈ poprawiÊ ĝycie ludzi w kaĝdym rejonie Ăwiata. BudujÈc bogactwo, pomagasz nie tylko sobie —
tworzysz Ărodki do pomagania innym ludziom, nie wspominajÈc
o najbliĝszych.
Bogactwo daje Ci wolnoĂÊ — czas, by cieszyÊ siÚ swoim ĝyciem.
Zbyt wielu z nas spÚdza ĝycie na oczekiwaniu — na przykïad na
te dwutygodniowe wakacje z rodzinÈ albo na te momenty, w których moĝna robiÊ, co siÚ chce. Taki czas przemija bardzo szybko.
Wydaje siÚ, ĝe wszystko trwaïo tak krótko. WiÚc znowu czekamy.
Mija kolejny miesiÈc, rok, aĝ nagle uĂwiadamiasz sobie, ĝe kilka
lat przeleciaïo Ci przez palce. JeĂli jesteĂ w stanie kreowaÊ bogactwo, moĝesz poĂwiÚciÊ siÚ rodzinie czy podróĝowaniu w dowolnie
wybranym czasie, a nie tylko w tym konkretnym okresie dwóch
krótkich tygodni, na które czekasz caïy rok. To nawet nie jest
namiastka wolnoĂci, tylko przebywanie na przepustce z wïasnego
caïorocznego wiÚzienia percepcji.
Kreowanie nieustajÈcych ěródeï dochodu zwiÚksza TwojÈ pewnoĂÊ siebie. Obdarowuje CiÚ pozytywnymi widokami na przyszïoĂÊ. Nie ma znaczenia, czy rodzina lub rzÈd bÚdÈ w stanie Ci
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pomóc, gdy nadejdzie staroĂÊ. Nie musisz siÚ o to martwiÊ, gdyĝ
Twoje bogactwo jest równoznaczne z tym, ĝe bÚdziesz mieÊ
zapewnionÈ opiekÚ.
Bogactwo pozwala Ci na to, by byÊ bardziej hojnym i szczerym w relacjach z innymi. DzielÚ siÚ w tej ksiÈĝce swojÈ wiedzÈ
o bogactwie i jestem caïkowicie szczery w kaĝdym wypowiedzianym zdaniu. Dlaczego? Poniewaĝ sam od lat wykorzystujÚ tÚ
mÈdroĂÊ i osiÈgam wïaĂciwe cele, dlatego wiem, ĝe inni równieĝ
mogÈ skorzystaÊ z moich doĂwiadczeñ. Gdy stworzysz wïasne
bogactwo, bÚdziesz robiÊ dla innych to samo co ja. BÚdziesz wskazywaÊ drogÚ do niego!
Ludzki umysï jest najpotÚĝniejszym narzÚdziem do kreowania
bogactwa z wszystkich istniejÈcych. Niewaĝne, kim jesteĂ. Niewaĝne, co zrobiïeĂ do tej pory. Nie ma nawet znaczenia to, co
obecnie myĂlisz, ĝe jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ. Za kaĝdym razem,
gdy myĂlisz o pieniÈdzach i bogactwie, myĂl o wszystkich pozytywnych rzeczach z nimi zwiÈzanych. Poprzez powtarzanie te
pozytywne myĂli wyryjÈ siÚ w Twej podĂwiadomoĂci. Zaczniesz
czuÊ siÚ dobrze, myĂlÈc o pieniÈdzach. Zaczniesz przyciÈgaÊ do
siebie okazje w sposób dotÈd dla Ciebie nieznany, a w Ălad za
tym z ïatwoĂciÈ przyjdzie bogactwo i zagoĂci w Twym ĝyciu.
Wspomniaïem wczeĂniej o swojej firmie Chairman’s Club.
Zaïoĝyïem jÈ specjalnie z myĂlÈ o takich dziaïaniach — o pomaganiu ludziom w znajdywaniu sposobów na kreowanie nowych
ěródeï dochodu i umoĝliwianiu im kontaktu z innymi osobami
myĂlÈcymi podobnie (www.bobproctor-chairmansclub.com).

KsztaïÊ siÚ
Okazje na nic siÚ zdadzÈ, jeĂli nie wiemy, jak je wykorzystaÊ.
Musimy wiÚc zdobyÊ wiedzÚ, jak siÚ z nimi obchodziÊ lub jak je
kreowaÊ dla siebie.
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Nie oznacza to, ĝe musisz wróciÊ do szkoïy. WiÚkszoĂÊ wiedzy
na temat bogacenia siÚ czerpaïem z lektury ksiÈĝek oraz poszukiwañ, które wymagaïy rodzaju skupienia opisywanego nieco wczeĂniej. Istnieje wiele wspaniaïych ksiÈĝek, z których wiÚkszoĂÊ
stanowi nieocenione ěródïo przejrzystej informacji, napisanych
przez jednych z najbogatszych ludzi na Ăwiecie. JeĂli naprawdÚ
tego chcesz, moĝesz nauczyÊ siÚ o wykorzystywaniu okazji, czytajÈc tych, którzy zdÈĝyli juĝ wykorzystaÊ swoje wïasne.
Moĝesz teĝ szukaÊ mentorów, którzy wspomogÈ CiÚ rzetelna
poradÈ i nauczÈ najbardziej skutecznych strategii. ¿adne z tych
dziaïañ nie przyniesie Ci jednak korzyĂci, jeĂli nie dysponujesz
wïaĂciwym sposobem myĂlenia. To najwaĝniejszy czynnik Twojego sukcesu, który sprawia, ĝe przyswajasz niezbÚdnÈ wiedzÚ
o wiele ïatwiej. To dlatego wczeĂniej nie wspominaïem nic
o ksztaïceniu siÚ. Chociaĝ uïatwia wiele rzeczy, nie stanowi zasadniczego elementu caïego procesu budowania bogactwa.
Caïkiem niedawno oglÈdaïem w telewizji reality show z udziaïem Donalda Trumpa pod tytuïem The Apprentice. Akurat odpowiadaï na pytania i udzielaï rad studentom kierunków biznesowych. PodkreĂlmy, ĝe Trump jest bardzo dobrze wyksztaïconym
czïowiekiem. Co jednak zasïuguje na szczególnÈ uwagÚ, to fakt,
ĝe powiedziaï swym podopiecznym wyraěnie, ĝe wyksztaïcenie
formalne ma drugorzÚdne znaczenie w stosunku do pragnienia
osiÈgniÚcia sukcesu.
Moĝesz osobiĂcie znaÊ ludzi, którzy sÈ niewiarygodnie inteligentni i mogÈ siÚ pochwaliÊ stopniami naukowymi, a mimo to
nie sÈ zamoĝni. I odwrotnie: moĝesz znaÊ równieĝ i takich — ja
osobiĂcie znam wielu — którzy nie ukoñczyli uniwersytetu czy
nawet szkoïy Ăredniej, a mimo to powiodïo im siÚ i osiÈgnÚli
wspaniaïy sukces. IdÈc tym tropem, moĝna dojĂÊ do wniosku,
ĝe formalne wyksztaïcenie nie determinuje bogactwa!
JeĂli jednak dysponujesz wïaĂciwym sposobem myĂlenia i skupiasz siÚ na powiÚkszaniu bogactwa, wówczas zdobywanie wiedzy
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na temat róĝnych branĝ i róĝnych sposobów prowadzenia biznesu
przysparzajÈcych bogactwa dziaïa na TwojÈ korzyĂÊ. Zarabianie
pieniÚdzy to nic innego jak zaspokajanie potrzeb i pragnieñ innych
ludzi. Nie moĝna kupiÊ, sprzedaÊ lub wymieniÊ niczego, co nie
speïniïoby tego celu. Znajdywanie sposobów na to, by lepiej sïuĝyÊ
klientom, partnerom w interesach, kolegom, przyjacioïom, czïonkom rodziny czy innym ludziom, doprowadzi CiÚ do bogactwa,
którego pragniesz.
Miej to na uwadze, a zobaczysz, ĝe znajdzie to odzwierciedlenie w Twoich decyzjach i dziaïaniach. Problemy pojawiajÈ siÚ
wtedy, gdy przestajesz siÚ skupiaÊ na wspóïpracy z innymi na
rzecz skupiania siÚ wyïÈcznie na sobie. Kiedy Twoje myĂli krÈĝÈ
wokóï problemów, a nie rozwiÈzañ, wpadïeĂ w sidïa negatywnych
wzorców myĂlenia, które majÈ teĝ wpïyw na Twój biznes. Twoje
problemy nie interesujÈ wiÚkszoĂci ludzi przewijajÈcych siÚ przez
Twoje ĝycie. Moĝesz jednak rozwiÈzaÊ swoje problemy, pomagajÈc innym w rozwiÈzywaniu ich wïasnych problemów.
Ludzie z natury sÈ zaangaĝowani we wïasne sprawy. Ale nasze
problemy nie róĝniÈ siÚ aĝ tak bardzo od siebie, jak mogïoby siÚ
wydawaÊ. Nawet jeĂli nie uwaĝasz siÚ za biznesmena, zaspokajanie potrzeb innych ludzi powinno byÊ Twoim nadrzÚdnym ĝyciowym celem. WiÚkszoĂÊ codziennych, zwyczajnych dziaïañ sprawia, ĝe wchodzisz w interakcje z rozmaitymi typami osób. JeĂli
skupisz siÚ na ich potrzebach, a nie na swoich, Twoja krzywa
ĝyciowego sukcesu bÚdzie rosïa w tempie wykïadniczym. NaturalnÈ konsekwencjÈ takiego procesu bÚdzie to, ĝe zostanÈ zaspokojone równieĝ Twoje potrzeby.
Kiedy rozmawiam z luděmi na temat dokonywania zmian w ich
ĝyciu, jednÈ z powszechnych obaw jest ryzyko. To interesujÈce, ĝe
ryzyko wïaĂnie traktowane jest jako ěródïo obaw. Zamoĝne osoby
w ogóle nie uwaĝajÈ, jakoby podejmowaïy jakiekolwiek ryzyko!
Na dobrÈ sprawÚ to, co przeciÚtna osoba postrzegaïaby jako ryzyko,
nie stanowiïoby nawet maïego problemu dla osoby dysponujÈcej
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wïaĂciwym nastawieniem na dostatek. LubiÚ zostawiaÊ temat
ryzyka na koniec, poniewaĝ ryzyko tak naprawdÚ to kwestia
naszego postrzegania i obaw.
Maïe dzieci nie rodzÈ siÚ z jakÈkolwiek awersjÈ do ryzyka —
ich zachowanie jest w caïoĂci nabyte. Gdyby braïy pod uwagÚ
ryzyko, nigdy nie nauczyïyby siÚ chodziÊ, biegaÊ lub jeědziÊ na
rowerze. PomyĂl tylko o przygodach z dzieciñstwa. Ile z nich
wiÈzaïo siÚ z ryzykiem? Prawie kaĝdy chïopczyk (i wiele dziewczynek), którego znam, na pewnym etapie ĝycia robiï z przeĂcieradïa czy rÚcznika pelerynÚ superbohatera, po czym skakaï z ïóĝka,
z drzewa, a nawet z dachu! ¥wiat dzieci to Ăwiat peïen przygód,
otwarty na nieskoñczone moĝliwoĂci. Jednak z czasem uczy siÚ
nas, ĝe ryzyko to coĂ negatywnego, a strach przed tym, co „mogïoby” siÚ staÊ, przesïania prawdÚ o tym, co naprawdÚ jest.
Niektórzy bojÈ siÚ lataÊ samolotem. JeĂli zapytasz dlaczego,
wiÚkszoĂÊ odpowie, ĝe bojÈ siÚ, iĝ samolot siÚ rozbije. A statystycznie wiÚksze jest prawdopodobieñstwo, ĝe zginiesz za kierownicÈ swojego samochodu niĝ w katastrofie lotniczej.
Jednak ci sami ludzie nie zastanowiÈ siÚ dwa razy nad jazdÈ
samochodem. To postrzeganie ryzyka ogranicza ich ĝycie oraz
wywoïuje duĝo stresu i niepokoju — nawet jeĂli ich strach jest
w znacznej mierze nieuzasadniony. Podobnie wadliwe rozumowanie spotykam u osób, z którymi rozmawiam o bogaceniu siÚ.
Obawa przed „a co, jeĂli…?” przyÊmiewa ich osÈd i zawÚĝa oglÈd
moĝliwoĂci.
Jedno z Êwiczeñ, które wykorzystujÚ, by pomóc ludziom wznieĂÊ
siÚ ponad ten irracjonalny strach, nazywa siÚ „To co wtedy?”.
JeĂli powiedzÈ, ĝe bojÈ siÚ porzuciÊ etatowÈ pracÚ na rzecz rozpoczÚcia wïasnej dziaïalnoĂci, pytam ich: „Co siÚ stanie, gdy porzucisz pracÚ i otworzysz wïasnÈ firmÚ?”.
SÈ dwie moĝliwoĂci: firma albo upadnie, albo przetrwa.
Powiedzmy, ĝe upadnie. Co wtedy? Wtedy zamykasz jÈ i szukasz
kolejnego zajÚcia albo innego ěródïa dochodów. Co wtedy? Czy
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bÚdzie Ci gorzej niĝ dotychczas? Nie. Czy Twoja rodzina zostanie bezdomna albo umrze z gïodu? Nie. Co sprawia, ĝe uwaĝasz,
iĝ Ăwiat zatrzyma siÚ w miejscu?
Kiedy stajemy twarzÈ w twarz z niepewnoĂciÈ, ïatwo jest dopuĂciÊ do tego, by strach urósï do nienaturalnych rozmiarów. Jedynym sposobem na zwalczenie tego jest powaĝna refleksja nad
potencjalnymi scenariuszami w postaci „a co, jeĂli…?”. Szybko
siÚ przekonasz, ĝe w najgorszym wypadku stanowiÈ one drobne
niedogodnoĂci. Przeĝyjesz. Poradzisz sobie co najmniej tak dobrze,
jak radzisz sobie teraz. A moĝna oczekiwaÊ, ĝe powiedzie Ci siÚ
i poradzisz sobie o wiele lepiej!
Kiedy doĂwiadczamy w ĝyciu trudnych chwil, waĝne abyĂmy
pamiÚtali, ĝe ciÚĝkie czasy nie trwajÈ wiecznie. Zawsze nadejdzie
kolejny dzieñ. Dopóki oddychasz, dopóty bÚdziesz mieÊ szansÚ
na poprawÚ swojego ĝycia. Kaĝdy dzieñ jest okazjÈ do robienia
dokïadnie tego. Rozwaĝania nad doczesnoĂciÈ czy dopuszczanie
myĂli, ĝe Twoje ĝycie skoñczy siÚ nagle w jakiĂ straszny sposób,
odbywajÈ siÚ wyïÈcznie w Twoim umyĂle. Ogranicza CiÚ to i nie
pozwala wydostaÊ siÚ poza to, co obecnie wiesz.
Innym pojÚciem, które chciaïbym omówiÊ, zanim posuniemy
siÚ dalej, jest pojÚcie „rzeczywistoĂci”. RzeczywistoĂÊ, w której
ĝyjesz obecnie, jest przejawem wszystkich Twoich przeszïych
wysiïków. To te wysiïki sÈ przyczynÈ Twoich bieĝÈcych rezultatów. PomyĂl przy tym o formuïce zrzeczenia siÚ odpowiedzialnoĂci,
którÈ moĝesz najczÚĂciej spotkaÊ w reklamach funduszy inwestycyjnych i tym podobnych instrumentów: „Przeszïe wyniki nie
stanowiÈ gwarancji na osiÈgniÚcie podobnych rezultatów w przyszïoĂci”. Twoja przyszïoĂÊ jest otwarta na nieskoñczone moĝliwoĂci; nie jest zaleĝna od przeszïoĂci. Jest uzaleĝniona od tego,
co myĂlisz teraz, a Twoje obecne starania zdeterminujÈ przyszïe
wyniki — przeszïoĂÊ nie ma na nie ĝadnego wpïywu. Kaĝda
podejmowana decyzja i kaĝda myĂl skïadajÈ siÚ teraz na TwojÈ
przyszïoĂÊ. To teraz masz szansÚ na zmianÚ przyszïoĂci na lepsze.
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Kiedy inni mówiÈ Ci o rzeczywistoĂci, czÚsto opierajÈ siÚ na
swoim wïasnym pojmowaniu Twojej osoby — na wïasnym
postrzeganiu rzeczywistoĂci. MogÈ nawet przenosiÊ na Ciebie
swoje wïasne obawy. Ale te elementy percepcji — i te obawy —
nie majÈ nic wspólnego z TwojÈ zdolnoĂciÈ do wykreowania ĝycia
Twoich marzeñ. Chociaĝ ich uwagi i przestrogi mogÈ wynikaÊ
z dobrych intencji, niestety tylko CiÚ spowalniajÈ. PrzekonujÈ
CiÚ, ĝe jesteĂ bezsilny. Posïuchaj: nie jesteĂ bezsilny. Bez wzglÚdu
na TwojÈ przeszïoĂÊ, bez wzglÚdu na to, ile osiÈgnÈïeĂ, bez wzglÚdu
na wszystkie okazje, które dotÈd przegapiïeĂ i których nie wykorzystaïeĂ, moĝesz zmieniÊ swoje ĝycie, zaczynajÈc od zaraz.
Najwaĝniejszym warunkiem powodzenia jest Twój sposób myĂlenia i Twoje pragnienie osiÈgniÚcia bogactwa z Twoich marzeñ.
Jedyna rzeczywistoĂÊ, która siÚ liczy, to ta, którÈ wykreujesz
w swoim wïasnym umyĂle — tu i teraz, dzisiaj.
Juĝ wiele lat prowadzÚ inicjatywÚ Bob Proctor Coaching
(www.bobproctor-coaching.com). To trzynastomiesiÚczny program
coachingowo-szkoleniowy, którego uczestnicy dowiadujÈ siÚ, jak
dokonaÊ niezbÚdnych zmian w sobie, aby wykreowaÊ ĝycie, o którym marzÈ. PamiÚtam interesujÈcÈ historiÚ pewnego powaĝnego
adepta w ramach naszego programu, Chrisa Guerriero. Kilka lat
po tym, jak Chris ukoñczyï wspomniany program szkoleniowy,
napisaï do mnie list, w którym opowiadaï, jak powaĝnym zmianom ulegïo jego ĝycie — i nie tylko jego, ale teĝ caïej jego rodziny.
Napisaï równieĝ o tym, jak musiaï zadïuĝyÊ siÚ na kilku kartach
kredytowych, by móc opïaciÊ ten program, i ĝe naprawdÚ mu siÚ
to opïaciïo. PamiÚtam takĝe zdanie: „WïaĂnie minÈï miesiÈc,
w którym odnotowaïem swój pierwszy milion dolarów”. Widzicie, Chris zawsze miaï w sobie ten potencjaï — musiaï go tylko
odpowiednio wykorzystaÊ.
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Rozdziaï 1. Podsumowanie
x

Bogactwo nie polega na akumulowaniu, lecz na obiegu.

x

JedynÈ róĝnicÈ miÚdzy TobÈ a miliarderem jest inny
sposób myĂlenia.

x

Zobaczysz, jeĂli uwierzysz — musisz uwierzyÊ, zanim
bÚdziesz mógï ujrzeÊ jakiekolwiek zmiany w swoim
ĝyciu.

x

PieniÈdze nie sÈ zïe — uwypuklajÈ tylko cechy
charakteru czïowieka.

x

Kreowanie bogactwa opiera siÚ na wartoĂci dodanej.

x

Nieustannie wizualizuj swoje dostatnie ĝycie.

x

Usuñ z umysïu negatywne myĂli i skup siÚ
na pozytywach.

x

Skup siÚ na tym, czego chcesz od ĝycia,
a nie na problemach, których w nim doĂwiadczasz.
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