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WEŹ SIĘ W GARŚĆ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Elżbieta Maszke

● str. 4

Wyznaczanie celówWyznaczanie celów

Większość ludzi ma potrzebę zrealizowania w swoim życiu tego, co 

sobie zamierzyła, jednak rzadko zabierają się oni za realizację celu na 

płaszczyźnie materialnej. Najprościej jest wymyślić mnóstwo wymó-

wek i żyć tak jak do tej pory, nie zmieniając zupełnie nic.

Łatwo jest powiedzieć sobie: „to jest za trudne, nie próbuję,  

bo i tak nie dam rady” — ale czy to coś zmieni w Twoim ży-

ciu? Wieczne narzekanie na ludzi,  na przeciwności,  na zły 

dzień sprawi, że zamiast realizować siebie we własnym ży-

ciu, przeżyjesz je, wegetując.

Weź się w garść, czas zmienić swoje życie. Nie robiąc nic, tracisz 
szanse przeżycia czegoś wspaniałego i wzniosłego.

Pierwszym etapem osiągnięcia celu jest jego wyznaczenie.

Nikt  lepiej  od Ciebie  nie  będzie  wiedział,  czego pragniesz  oraz  co 
chcesz osiągnąć. Ludzie myślą, że bez przygotowania żadnego planu 
będzie się im powodzić w życiu.

Jeśli chcesz zostać człowiekiem sukcesu, musisz wypracować w sobie 
umiejętność precyzyjnego formułowania Twojego celu.

Ludzie,  myśląc  o  celach  w  życiu,  często  popełniają  błąd,  mówiąc 
o nich bardzo ogólnikowo. Zazwyczaj mówią: „chciałbym…:

• szczęścia;

• miłości;

• zdrowia;

• pieniędzy.
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Tylko w tym właśnie momencie ja się pytam: skąd będziesz wiedział, 

że to osiągnąłeś? Jaka jest Twoja definicja szczęścia, miłości, zdro-

wia, pieniędzy?

Pytam o to, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z takiej małej róż-

nicy,  że  dla  jednego  człowieka  duża  ilość  pieniędzy  to  20  tysięcy 

rocznie,  dla drugiego 50 tysięcy rocznie,  a trzeci  człowiek dopiero 

poczuje satysfakcję, jak zarobi 100 tysięcy rocznie!

Szczęście…, a czym ono jest dla Ciebie?

Miłość… o jaką miłość Ci chodzi?

Jakie cechy chciałbyś widzieć u swojego partnera?

Tylko precyzja w określeniu celów pozwoli Ci stać się człowiekiem 

sukcesu.

Nie możesz dążyć do czegoś,  nie wiedząc,  co to dokładnie  

jest.

Wielu ludzi żyje z dnia na dzień i w ogóle nie myślą o swojej przy-

szłości!  Powody, dla których ludzie nie planują swojej  przyszłości, 

mogą być różne. Jedni myślą, że z ich planów i tak nic nie wyjdzie, 

drudzy boją się porażki, jaka może ich spotkać po drodze.

Jeśli nie masz celów, to co chcesz realizować?

W teorii sprawa wydaje się być niezwykle prosta. W praktyce jednak 

okazuje się, że większość ludzi niby wie, czego chce, ale nie jest tego 

pewna.

Zdarza się, że są tak pochłonięci codziennością i gonitwą za czymś, 

co nazywa się „nic”, że nawet nie zastanawiają się, czego by chcieli!
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W jaki sposób chcesz coś więcej w swoim życiu osiągnąć, skoro na-

wet nie masz pojęcia, co miałoby to być?

Ludziom brakuje śmiałości, aby mieć duże plany dotyczące 

swoich marzeń. Od wielu lat jesteśmy bombardowani tym, 

że nie  możemy mieć  tego,  czego chcemy.  Żyjąc z  dnia na 

dzień,  rzadko mamy czas  zastanowić  się  nawet  nad tym,  

czego tak naprawdę byśmy chcieli.

Czas to jak najszybciej zmienić, bo choć Ty nie zastanawiasz się nad 

swoim życiem, ono zastanawia się, dlaczego nie robisz nic, aby żyć 

jeszcze lepiej.

Celem może być wszystko, postaraj się jednak ustalić na początek po 

jednym celu w każdej dziedzinie swojego życia.

Poznałam jakiś czas temu odwrotną metodę wyznaczania swoich ce-

lów. Z powodu tego, że niektórym ludziom ciężko jest określić,  co 

chcieliby w życiu osiągnąć, proponuję następujące rozwiązanie.

Wyobraź sobie, że jesteś już u schyłku swojego życia.

Jako starzec patrzysz w przeszłość i myślisz o tym, co udało Ci się 

osiągnąć, jakie doświadczenia zdobyłeś, co takiego zrobiłeś, miałeś 

w swoim życiu, dzięki czemu czujesz się teraz spełniony.

Spróbuj w ten sposób użyć swojej wyobraźni, usiądź wygodnie i po-

myśl o swoich planach tak, jakbyś już je przeżył. Możesz być zdziwio-

ny tym, jak wiele opcji wspaniałego życia będziesz w stanie zobaczyć 

w swoim umyśle.
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Zapisywanie celów i podnoszenieZapisywanie celów i podnoszenie  
poprzeczkipoprzeczki

Znając swoje cele, czas, abyś spisał je na papierze. Skorzystaj ze swo-

jego zeszytu A4. Pojedynczą kartkę przeznacz na pojedynczą dziedzi-

nę życia.

• Zdrowie

• Kariera zawodowa

• Rodzina

• Doskonalenie siebie

• Finanse

W uporządkowanym świecie łatwiej o kontrolę.

Jeżeli zapiszesz swoje pragnienia, będą one miały większą szansę na 

realizację, niż gdyby były niezapisane. Pamiętaj,  że plany, które są 

wyłącznie  w  Twojej  głowie,  w  natłoku  codziennych  obowiązków 

mogą się zawieruszyć i możesz sobie o nich przypomnieć dopiero za 

kilka miesięcy, a nawet lat! Dlatego tak ważne jest, abyś usiadł, skon-

centrował się i zaczął zapisywać wszystkie pragnienia, jakie chciałbyś 

spełnić w swoim życiu!

Miej wysokie wymagania od życia. Jeśli będziesz oczekiwać  

mało, to i mało dostaniesz.

Uruchom wyobraźnię! Poczuj się tak, jakbyś mógł mieć wszystko, co 

chcesz,  kompletnie  bez  żadnych ograniczeń! Gdzie  chciałbyś poje-

chać? Co chciałbyś mieć?
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Ludzie  sukcesu  mierzą  wysoko!  Chcesz  być  człowiekiem sukcesu? 

Również zacznij mierzyć wysoko! Nawet jeśli Twoje plany na dzień 

dzisiejszy  wydadzą  Ci  się  nierealistyczne.  Nie  możesz  ciągle  tkwić 

w tym samym miejscu. Dlaczego mogąc mieć więcej, masz tego nie 

chcieć?

Ludziom wydaje się, że nie jest możliwe to, aby spełniły się ich ma-

rzenia.

Nie mają w sobie śmiałości, żeby chociaż zacząć czegoś pragnąć, a je-

żeli już pomyślą o czymś wspaniałym, to jest to tylko przelotna myśl, 

która od razu zostaje stłamszona poprzez myśli typu: „nie, to nie-

możliwe, ja i tak nie będę mógł sobie na to pozwolić.”

Martwią się oni, że nie zdołają osiągnąć tego, co sobie zamierzyli. Za-

martwianie się czasem jest tak silne, że blokuje ich całkowicie przed 

podjęciem jakichkolwiek kroków, uwalniających ich od zmartwień. 

Zaczynają siedzieć z założonymi rękoma, zapominając, że martwie-

nie się do niczego dobrego nie prowadzi.

Kiedy martwimy się, nasz umysł staje się niespokojny, a niepokój — 

może doprowadzić  człowieka  nawet  do  choroby,  nie  wspominając 

o tym, że realizacja naszego pragnienia staje się bardzo odległa. Mu-

sisz nauczyć się panować nad swoim umysłem, bo dzięki temu zdo-

będziesz spokój i radość. Niektórzy ludzie tak bardzo potrafią pogrą-

żyć się w zmartwieniu, że zapominają, że nic to nie daje, a zamar-

twiając się, marnują swoje życie.

Zamiast  martwić  się,  powinni  pomyśleć  nad  przyczyną  swojego 

smutku, nad problemem, który sprawił, że zaczęli się martwić i skon-

centrować całą swoją uwagę nad rozwiązaniem obecnej sytuacji.

Czasem ludzie paradoksalnie boją się dążyć do celu, jaki sobie obrali, 

ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że będą musieli zmienić wiele 
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rzeczy w swoim życiu. Jeśli znajdujemy się w jakiejś sytuacji i czuje-

my się komfortowo, to często jest tak, że nie chcemy zmieniać tego, 

ponieważ obawiamy się wszystkiego, co związane ze zmianami. Jed-

nak jeżeli nie zdecydujemy się działać, nic nie osiągniemy. Nie ma 

innej drogi niż działanie.

Zmiany mogą napawać nas lękiem, bój się, jeśli musisz, ale  

idź cały czas do przodu.

Działanie i szukanie rozwiązań to jedno, lecz nieodzownym elemen-

tem jest również nawyk utrzymywania w swoim umyśle pozytywnych 

myśli.

Myśl pozytywnie, bo to pomoże Ci nakierować umysł na osiągnięcie 

upragnionego celu. Nikt nie osiągnie niczego wartościowego pogrą-

żając się w zmartwieniach.

Jeśli starczy Ci odwagi, aby podnieść się i pójść dalej, sposoby na re-

alizację Twoich pragnień na pewno się znajdą. Człowiek przez całe 

swoje życie ma się doskonalić, a przełamywanie swoich wewnętrz-

nych barier i obaw jest jednym ze sposobów doskonalenia się.

Ludzie,  którzy  chcą  być  bogaci,  sławni  i  szczęśliwi,  niekoniecznie 

muszą  być  bardziej  uzdolnieni.  Oni  po  prostu  tak  bardzo  pragną 

osiągnąć  swoje  marzenie,  że  są  w  stanie  przezwyciężyć  wszystkie 

przeszkody i największy lęk przed nieznanym.

Uwierz w siebie, myśl pozytywnie i pracuj nad zdobyciem 

tego, czego pragniesz!

Musisz otworzyć swój umysł na sukces i dobrobyt. Myśli o niepowo-

dzeniu  nie  przyniosą  Ci  sukcesu,  nie  ma takiej  możliwości.  Tylko 

wzniosłe i optymistyczne myśli są w stanie przyciągnąć do Ciebie ta-
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kie okoliczności lub takich ludzi, którzy umożliwią Ci spełnienie tego, 

czego pragniesz.

Zapisuj swoje cele, a pod nimi powody, dlaczego te cele są 

dla Ciebie ważne. Silne powody dadzą Ci większą siłę do re-

alizacji Twoich pragnień.
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Jesteś artystą, więc myśl jak artystaJesteś artystą, więc myśl jak artysta

Zbyt mała świadomość tego, że każdy z nas jest artystą, któ-

ry jest w stanie ukształtować swoje życie tak, jak tego pra-

gnie, sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi.

Umysł każdego człowieka jest niesamowity, praca nad nim nie jest 

prosta, ale zapewniam, że każda chwila wysiłku jest warta efektów, 

jakie się pojawią. W każdym człowieku tkwią moce, które, zależnie 

od sposobu jego myślenia, będą tworzyć bądź burzyć świat, który go 

otacza. Staraj się wystrzegać negatywnego myślenia o niedostatku, 

problemach, chorobie, bo takie myślenie powoduje, że dostajesz tego 

jeszcze więcej, a przecież tego właśnie nie chcesz, prawda?

Kluczem do dobrobytu i dostatku w każdej dziedzinie jest nauczenie 

się myśleć odpowiednio – a znaczy to, że musisz nauczyć się utrzy-

mywać w swoim umyśle pozytywne myśli i obrazy. Musisz nauczyć 

się zastępować negatywne myśli pozytywnymi. Wyrób w sobie nawyk 

pozytywnego myślenia, bądź przekonany o tym, że wszystko, czego 

sobie zażyczysz,  spełni się i  pracuj wytrwale,  aby zdobyć to,  czego 

pragniesz.

Siła pozytywnych myśli ma w sobie niesamowitą moc. Twoje myśli 

determinują Twoje nastawienie do wielu spraw. 

Łatwo jest widzieć we wszystkim problem, ale czy koncentru-

jąc się na negatywnych rzeczach, czujesz się szczęśliwszy?

Nie trać czasu na negatywne myślenie. Naucz się myśleć pozytywnie, 

a Twoje życie stanie się wspaniałe.
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Myśli ludzi mają tendencję do materializowania się w realnym świe-

cie. Choć w pierwszej chwili wydaje się to niemożliwe, prawda jest 

taka,  że  nasz  świat  zewnętrzny  jest  lustrzanym odbiciem naszego 

świata  wewnętrznego.  Każda  myśl  to  przyczyna,  która  powoduje 

określone skutki w bliższej bądź dalszej przyszłości. Myśli pozytyw-

ne, subtelne, szczęśliwe i radosne sprawiają, że wszystko, co nas ota-

cza, staje się światem, który mamy w sobie. Zauważyć można, że ma-

teria, która nas otacza, zaczyna przybierać formę, jaką nadają jej na-

sze myśli. Twój zewnętrzny świat zawsze będzie odzwierciedleniem 

Twoich wewnętrznych przekonań i myśli.

Myśli oddziałują bezpośrednio na Twoje nastawienie.

Jeśli będziesz otaczał się pozytywnymi myślami, również pozytywne 

zacznie być Twoje nastawienie. Możesz myśleć: „jak mi się nie chce, 

ale to okropny dzień, nie układa mi się, nie mam pieniędzy” – ale jak 

wtedy wyglądałoby Twoje nastawienie?

Możesz również myśleć: „ale dziś jest piękny dzień, jestem szczęśli-

wy, układa mi się wspaniale, mam wszystko, czego pragnę” – zobacz, 

ile energii jest w tych słowach.

Możesz zadać pytanie: „ale jak mam mówić, że mam wszystko pod 

dostatkiem, skoro ciągle brakuje mi pieniędzy?” – ale widzisz, jeśli 

zewnętrzny  świat,  który  Cię  otacza,  jest  odzwierciedleniem świata 

wewnętrznego, czyli  myśli,  które znajdują się w Twoim umyśle, to 

konieczne jest, abyś teraz, już dziś, przestawił się na dobrobyt.

Jeśli  pragniesz  zmienić  swoje  życie,  musisz  zmienić  swoje 

myślenie. Jeśli Twoje wnętrze zacznie się zmieniać, zmiany 

zauważysz również w świecie, który Ciebie otacza.
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Jeśli czegoś chcesz, musisz ukierunkować na to swoje myśli. W swo-

jej książce, Odwieczne Prawa Życia, powiedziałam, że:

Twoje przekonania i myśli są i będą najważniejszym czynni-

kiem Twojego sukcesu bądź porażki.

To Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, masz w sobie moc po-

trzebną Ci do tego, aby spełnić i mieć wszystko to, czego pragniesz. 

Twoim narzędziem jest  Twój  umysł  i  Twoje  myśli,  to  one  tworzą 

Twoją rzeczywistość. Strzeż się jednak, jeśli nie kontrolujesz swoich 

myśli.

Niekontrolowane myśli dają niekontrolowane skutki, jakie niosą za 

sobą błędy myślowe. Jeśli chcesz być bogaty i niezależny finansowo, 

a ciągle myślisz,  że nie masz pieniędzy, na nic Cię nie stać i jesteś 

biedny, to Twoja przyszłość będzie właśnie taka, jak o niej myślisz.

Przyszłość w jakimś momencie zawsze staje się naszą rzeczywisto-

ścią. To, co zasiejesz dziś, zbierzesz jutro. Zastanów się więc, co zbie-

rzesz jutro, jeśli dziś zasiejesz chwasty. Nie jest możliwe, abyś zebrał 

kwiaty ani inne cuda.

Dlaczego więc tak wiele ludzi dziwi się, że nie mogą się wzbogacić, 

skoro w ich umyśle przez większość czasu występują myśli negatyw-

ne, biedne i smutne?

Jakim  cudem  chcą  zebrać  kwiaty,  skoro  zasiewają  chwasty?  Nie 

wiem…  ale  wszyscy  powinniśmy  się  nad  tym  szczerze  zastanowić 

i zmienić to, co nie pasuje do tego, co chcielibyśmy mieć.
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Jak skorzystać z wiedzy zawartejJak skorzystać z wiedzy zawartej  ww  pełnejpełnej  
wersji ebooka?wersji ebooka?

Jeżeli  sięgniesz  po  książkę  „Weź  się  w garść”,  przekonasz  się,  jak 

przygotować swoje wnętrze, tak aby podsuwało Ci cele, które są dla 

Ciebie optymalne. I będziesz wiedzieć, jak po nie sięgnąć!

http://zacznij-dzialac.zlotemysli.pl

Kup tę książkę już dziś a przekonasz się, że nie będziesz tę-

sknić za chaosem, który królował w Twoim życiu przed jej 

przeczytaniem!
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Odwieczne prawa życia – Elżbieta Maszke

Czy  możliwe  jest,  że  ludzie,  którzy  osiągnęli 

w swoim życiu sukces (zawodowo, prywatnie), 

mają podobne do siebie zachowanie i  myśle-

nie? Czy chcesz poznać i wykorzystać w swoim 

życiu te same prawa, których przestrzegają bo-

gacze i ludzie sukcesu? 

Setki  milionerów  wywodzą  się  z  biednych  domów 

i miały trudne dzieciństwo. Jednak oni osiągnęli suk-

ces, podczas gdy tysiące ludzi z tzw. dobrym startem 

niczego wielkiego nie osiągnęło.  Co to oznacza dla 

Ciebie? Działaj teraz. Zainwestuj w siebie i poznaj za-

sady, którymi powinieneś kierować się, idąc przez życie. Nie znając ich, będziesz 

łapał się tylko kolejnych „supersposobów” na osiągnięcie tego, czego pragniesz, 

i działał po omacku.

Znakomita lektura dla osób poszukujących odpowiedzi na pytanie: od czego zale-

ży nasz sukces ? Poznając prawa rządzące naszym codziennym życiem w łatwy 

sposób pokierujemy swoimi działaniami z pozytywnym dla nas efektem końco-

wym.  Wiedza  przekazana  bardzo  przystępnie.  Pozycja  naprawdę  godna 

polecenia ! 

Maciej Stefaniak – pasjonat psychologii sukcesu

Sekrety prawa przyciągania – Krzysztof Trybulski

W  jaki  sposób  prawo  przyciągania  może  za-

działać w Twoim życiu?

To od myślenia w pewien określony sposób zależy, ja-

kie ludzie podejmują działania i decyzje, a z nich prze-

cież biorą się rezultaty. Już niedługo Ty też dowiesz 

się, jak myślą nie tylko ludzie bogaci, ale także osoby, 

które  mają  szczęśliwe  związki  i  są  pewne  siebie. 

Otrząśnij się z ograniczających Cię fałszywych przeko-

nań Każda rzecz zaczyna się w Twoich myślach. Jeśli 

wierzysz, że możesz osiągnąć najwznioślejsze cele, to 

tak się  stanie.  Jeśli  nie  będziesz w to wierzył,  to na 

pewno Ci się nie uda. Uwolnij dobre myśli!

Jestem cały czas pod wrażeniem książki i tego co zaczęło się dziać po jej przeczy-

taniu, jak zmieniło się moje życie jak zaczęłam stosować wskazówki zawarte w tej 

książce. Mogę powiedzieć jedno TO DZIAŁA!

Justyna     – studiuję i pracuję
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