


Z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników naj-
nowszy bestseller Mike’a Dooleya. Jest to nowe 
spojrzenie na duchowość  oraz na to, kim naprawdę 

jesteśmy. W książce zostały zawarte praktyczne wskazówki 
dotyczące tego, jak spełnić swoje najskrytsze marzenia.

Świat nieograniczonych możliwości to swoisty manifest Mike’a 
Dooleya. Dowiadujemy się z niego, że nasze marzenia nie 
są dziełem przypadku, ale służą jako zaproszenia do zro-
zumienia prawdy o nas samych, sugerując jednocześnie 
życie, które sami możemy wykreować. Dooley wyjaśnia, że 
nasze „ustawienia domyślne” to: dostatek, zdrowie i har-
monia. Kiedy już zrozumiemy prawdę o swoim potencjale, 
nie będziemy mieć wątpliwości, że największą przygodą jest 
życie samo w sobie. Każdego dnia mamy okazję odkrycia 
na nowo swojej mocy, tego, na jak wiele zasługujemy, oraz 
powodu ziemskiego życia. Autor daje praktyczne rady, jak 
przedrzeć się przez gąszcz czasu i przestrzeni. 

Przygotuj się na wyzwania i przeczytaj ten jedyny w swoim 
rodzaju przewodnik po życiu, o jakim zawsze marzyłeś.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Łukasz Kierus
W y d aW c a
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Po z n a j  Mike’a
Mike dooley – Poszukiwacz Przygód

NAJLEPSZE FILMY:
Casablanca, Lawrence z Arabii, Les 
Misérables, Miłość, szmaragd i krokodyl, 
Szósty Zmysł, a poza tym wszystkie z 
Ingrid Bergman. 

ULUBIENI WYKONAWCY:
Kanye West, Snoop Dogg, Jay-Z, Spring-
steen, Elton John, Eurythmics.

ULUBIONA PRZEKĄSKA:
Pikantny humus, 
owoce i warzywa.

COŚ DOBREGO DO PICIA:
Heineken.

CYTATY, 
KTÓRE POMAGAJĄ ŻYĆ:
„Przecież nie musieliśmy 
tak naprawdę traktować 
wszystkiego na poważnie, 
czyż nie?”.

– Dagney Taggart

OPISZ SWOJE ŻYCIE 
W KILKU SŁOWACH:
Przygoda z kreatywnością i zabawą.

KIM CHCIAŁBYŚ BYĆ 
W SWOICH MARZENIACH?
Prezydentem Stanów Zjednoczonych.

MOTTO LUB MAKSYMA:
Myśli urzeczywistniają się… 
wybierz zatem te dobre!

GDYBYŚ W TEJ CHWILI MÓGŁ 
BYĆ W INNYM MIEJSCU, 
KTÓRE BYŚ WYBRAŁ?
Tu, gdzie jestem teraz. Ale przecież na 
pewno się tego spodziewaliście! Drugim 
ulubionym miejscem może być, na przy-
kład, Londyn.

TWOJE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIE
Odejście ze świata korporacji, zrezygnowa-
nie z dużych zarobków i 

zaczęcie od zera.

KTO JEST TWOIM ULUBIONYM 
BOHATEREM ZE ŚWIATA 
FIKCJI?
Jean Valjean z Les Misérables. 

A KTO JEST ULUBIONYM 
CZARNYM CHARAKTEREM?
Inspektor Javert z Les Misérables.

JAKIE SĄ 
TWOJE ULUBIONE KSIĄŻKI?
Atlas Shrugged, Illusions, Prorok, Sid-
dhartha, The Nature of Personal Reality. 
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E w o l u c j a  Mike’a dooleya
Zawsze mi się wydawało, że wszyscy wokół 
mnie wiedzą coś, czego ja nie wiem. Oczywi-
ście nie pokazywali tego po sobie, ale ja to wi-
działem. Czułem się jak odludek. Zapragną-
łem wówczas dowiedzieć się dokładnie, jakie 
jest życie, i podać w wątpliwość to,  
co większość ludzi bierze za pewnik.

chociaż zostałem wychowany 
w rodzinie praktykujących 
katolików, to jednak wiele ka-

tolickich zasad i nauk wydawało mi się 
sprzecznych z tą sferą duchowości, któ-
rą intuicyjnie sam się zajmowałem. Za-
wsze szukałem sensownych wyjaśnień, 
a co więcej, niezmiennie uznawałem je 
za możliwe do osiągnięcia. Wówczas nie 
uświadamiałem sobie tego, ale odczu-
wałem silne pragnienie, by „wiedzieć”. 
To ono stanowiło klucz do odkrycia 
tajemnic Wszechświata. Powoli zaczęły 
się pojawiać odpowiedzi na postawione 
wcześniej pytania. Otworzyłem się na 
prawdy, które według mnie kryją się 
głęboko w każdym z nas. 
Już jako nastolatek wydedukowałem, 
że ludzie nie znaleźli się na ziemi przez 
przypadek ani nie zostali zesłani przez 
złego Boga, który nas sądzi, skazuje 
czy potępia. dotarło do mnie również, 
że skupiając  się na swoich myślach, 
wzywam moce znajdujące się poza na-
szą świadomością. dzięki temu spełnia-
ją się zarówno marzenia, ale i kosz-
mary. Przekonałem się, że duchowość 
może istnieć bez wszelkich systemów 
religijnych, że Bóg mieszka w każdym 
z nas oraz że sami zdecydowaliśmy 
się wieść ziemskie życie przepełnione 
zarówno przygodami, jak i wyzwa-
niami. Po sześciu latach pracy z firmą 
PriceWaterhousecoopers zdecydowa-
liśmy się z bratem i mamą poświęcić  
przedsięwzięciu TUT (Totally Unique 
T-shirts – całkowicie Unikatowe Ko-

szulki – przyp. red.). Było to w latach 
90. ubiegłego stulecia. Sprzedaliśmy 
tych koszulek ponad milion. Jednakże 
w 2000 roku nasz entuzjazm przyga-
sał, a i koszulki nie sprzedawały się 
już tak dobrze. Postanowiliśmy zatem 
zamknąć nasz ostatni sklep, a ja stałem 
się pełnoetatowym pisarzem.
Książkę zatytułowaną Świat nie-
ograniczonych możliwości zacząłem 
pisać 1 stycznia 2001 roku jako skrypt 
do programu audio, dzięki któremu 
niejako zrodziła się owa książka. Bałem 
się, ale odczuwałem także podekscy-
towanie. Miałem przecież czterdzieści 
lat i właśnie zaczynałem swoją trzecią 
pracę! Wiedziałem już jednak co nieco 
o urzeczywistnianiu swoich pragnień, 
o własnej boskości  i mocy, o byciu wier-
nym swym marzeniom i spełnianiu ich. 
Od tamtego czasu Świat nieograniczo-
nych możliwości to jeden z najlepiej 
sprzedających się programów audio 
w dziedzinie samodoskonalenia. Występo-
wałem w dwudziestu krajach, zagrałem 
również w megahicie filmowym Sekret. 
I znowu dotarło do mnie, że aby zmienić 
dosłownie wszystko, trzeba zawsze mieć na 
uwadze swoje prawdziwe miejsce w życiu. 
Trzeba zrozumieć swoją rolę w jego 
stworzeniu i pokazać to myślą, słowem 
oraz  uczynkiem. Świat nieograniczonych 
możliwości przypomina nam o tych zasa-
dach, o naszej boskiej naturze i ogromnym 
potencjale. dzięki temu nauczyłem się 
tego, czego musiałem się nauczyć. cały 
świat jest obecnie gotów, aby usłyszeć, że:

•	 JESTEŚMY OCZAMI i USZAMI 
BOSKOŚCI, PRZYGLĄDAJĄCYMI 
SIĘ ŚWIATU WŁASNEGO STWO-
RZENIA.

•	 TO WŁAŚNIE MY MAMY MOC  
POTRZEBNĄ DO UKSZTAŁTOWA-
NIA WŁASNEGO LOSU i ZNALEZIE-
NIA SZCZĘŚCIA. BIERZEMY ZA TO 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

•	 MARZYMY Z WIELU POWODÓW, 
MIĘDZY INNYMI PO TO, BY SPEŁ-
NIAĆ SWOJE MARZENIA.

dzięki książce Świat nieograniczo-
nych możliwości odkrywamy swoją 
prawdziwą duchową naturę. dowiadu-
jemy się również, jak odnaleźć szczęś-
cie i spełnienie w trakcie metamorfozy 
świadomości, która właśnie teraz ma 
miejsce na naszej planecie. To, co 
stare, ustępuje miejsca temu, co nowe. 
Naiwność przekształca się w prawdę. 
duchowość nabierze całkowicie nowe-
go znaczenia.  Właśnie teraz, na tym 
skrzyżowaniu historii, mamy najlepszy 
czas na to, aby dowiedzieć  się tego, 
kim naprawdę jesteśmy, oraz tego, na 
co nas stać. 
 
 

— Mike dooley



Z a p y t a j  Mike’a
Na czym się skupiłeś, kiedy zamknąłeś interes z koszulkami i zająłeś się 
występowaniem i pisaniem? Opowiedz, jak doszło do „szczęśliwego 
zakończenia”.

Zwizualizowałem/określiłem końcowy rezultat: zabawa z twórczą pracą, bo-
gactwo i dostatek; wypowiadałem pobożne życzenia. Potem zakasałem 

rękawy i zrobiłem wszystko, co wówczas mogłem zrobić, chociaż 
większość tych działań wydawała się prosta w porównaniu do 
moich marzeń. chodzi o to, żeby nie widzieć tego, w jaki sposób 

twoje marzenia będą się spełniały, krok po kroczku. One nie są 
po to, żebyś w swoim życiu osiągnął sukces; są one jedynie pró-

bami i nigdy nie wiesz, która z nich się powiedzie. dlatego właśnie 
wciąż się starasz. Mój mózg chciał powiedzieć: „taaak, dom za milion 

dolarów… ale w jaki sposób, poprzez przyłączenie się do klubu toast-
masters?”. Jednak udało mi się. „Jak mają mi pomóc codzienne darmowe e-maile”?. 
Mimo wszystko wysyłałem je. aby poprawić sytuację i zwiększyć szanse tego, że 
Wszechświat wyciągnie do mnie pomocną dłoń, nie przestałem pukać we wszystkie 
możliwe drzwi. Wykorzystywałem każdą możliwą szansę. dowiedziałem się o NSa, 
chodziłem na ich spotkania, poznałem ludzi, zadawałem pytania, prosiłem o pomoc 
(ludzi, nie Wszechświat). Nawet nie zorientowałem się, kiedy wszystko było gotowe 
i zaczęło się kręcić. 

Czuje się tak, jakbym nie miał intuicji, żadnych wewnętrznych instynktów. 
Niejednokrotnie czuję, jakbym nie wiedział, co zrobić. Nic mnie już nie interesu-
je. Czy istnieje jakikolwiek sposób na to, żeby obudzić w sobie intuicję lub żeby 
ona ujawniła się? Pogubiłem się. Wydaje się, że już niczego „ nie chcę”.
Proponuję, abyś przestał próbować wszystko zrozumieć. daj się ponieść życiu – tak 
po prostu. Poświęć na to przynajmniej jeden dzień na jakiś czas. Może poszukaj 
jakiegoś nieskomplikowanego zajęcia i pokochaj bycie kreatywnym w poszczegól-
nych momentach dnia, obojętnie, czy jest to obsługiwanie klientów w restauracji, 
praca fizyczna, czy też praca w bibliotece. Radość jest wszędzie; poszukaj jej 
i zanurz się w nią cichutko. Nie oczekuj czegoś niesamowitego; w ogóle o tym nie 
myśl. Po prostu czerp radość z prostych rzeczy. Wówczas poczujesz ukierunkowa-
nie, impulsy oraz idee. 

W Sekrecie mówisz: „Myśli urzeczywistniają się!”. Czy należy przeprowadzić 
jakiś proces, aby wzmocnić te myśli, które chcemy urzeczywistnić? Co trzeba 
zrobić, żeby wyeliminować te myśli, których urzeczywistnienia nie chcemy?
Nie istnieje taki proces. aby wdrożyć moją zasadę w życie, najlepiej najpierw pojąć, że 
to naprawdę jest zasada, tak samo jak jest nią zjawisko ciążenia. Nie chodzi tu tylko o 
pozytywne myślenie. To nie jest tak zwany proces „czasami” ani sposób na wpływanie 
na wydarzenia i okoliczności. Kiedy już zdamy sobie z tego sprawę, człowiek od razu 
czuje swoją prawdziwą moc manifestowania zmian życiowych. To najlepsza motywa-
cja do pracy z naszymi myślami. w tym także zawiera się odpowiedź na drugą część 
pytania, ponieważ gdy zaczynamy uczyć się o swojej ogromnej mocy, wówczas także 
uświadamiamy sobie, że ponosimy wielką odpowiedzialność wyrażania takich myśli, 
które nam służą. Nie można oddawać się negatywnemu, bezproduktywnemu myśle-
niu. 

Zdradź nam 

10 SEKRETÓW 
dobrego samopoczucia.

1. RÓB TO, CO KOCHASZ.
2. WIZUALIZUJ KONCOWE REZULTATY.

3. NIE ZAMARTWIAJ SIĘ, „JAK” TO ZROBIĆ.

4. DZIAŁAJ.
5. BĄDŹ TOWARZYSKI; WYJDŹ DO LUDZI.

6. MYŚL ZA SIEBIE.

7. SZANUJ SWOJE PREFERENCJE.

8. CHODŹ NA SPACERY.
9.  DAWAJ DUŻE NAPIWKI.

10.  NIGDY NIE KUPUJ TANICH 

      WĘŻY OGRODOWYCH.

Co robisz, gdy okazuje się, że 
wszystkie twoje marzenia nie mają 
żadnego związku z rzeczywistością 
i są bezpodstawne, a ty nie jesteś 
w stanie opłacić rachunków  – jed-
nym słowem: najwyższy czas, by 
się poddać? Problem tkwi w tym, 
że każdy, kto cię zna, uznaje cię za 
przykład człowieka, który idzie za 
głosem swoich marzeń?!
„Nie mają żadnego związku z rzeczy-
wistością i są bezpodstawne” – dziwne 
wyrażenia. Pewnie zaraz usłyszę, że ży-
cie jest trudne, ludzie to skąpcy, a pie-
niądze nie leżą, ot tak, na ulicy. Musisz 
po prostu zabrać się do pracy, wziąć 
się w garść i działać! i jeśli to oznacza, 
że musisz podjąć dodatkową pracę, 
zostać kelnerem czy wyrywać chwasty, 
to wszystko w porządku! Pogwizduj 
podczas pracy i nie przestawaj marzyć, 
ponieważ marzenia są warunkiem 
koniecznym! Mam nadzieję, że teraz 
czujesz się lepiej, ponieważ istnieje 
powód, dla którego ludzie patrzą na 
ciebie z podziwem. Obojętnie, czym się 
zajmujesz, jesteś potrzebny.



F R A G M E N T  K S I Ą Ż K I

Świat nieograniczonych 
możliwości

Nie zbliżaj się 
do przeklętego „jak”

Niezależnie od tego, czy 
w życiu poszukujemy 
dostatku, zdrowia czy 

harmonii, to nasza obsesja na 
temat „jak” wpędza nas w kłopo-
ty. Aby to udowodnić, powróć-
my w naszych rozważaniach do 
dostatku materialnego (chociaż 
te same koncepcje odnoszą się 
do zdrowia i harmonii), a ja 
zrobię Ci mały test. Załóżmy, 
że marzysz o czymś naprawdę, 
naprawdę wielkim, co napraw-
dę, naprawdę chcesz ujrzeć 
uzewnętrznione w swoim życiu. 
Śmiało, wybierz teraz coś wręcz 
skandalicznego, co chciałbyś 
mieć lub przeżyć.

Jeżeli jesteś taki, jak my wszyscy, na 
początku poczujesz, że aby uzewnętrz-
nić to, o zdobyciu czego pomyślałeś, 
będziesz musiał najpierw wpaść na 
pomysł, jak to osiągnąć. Jeżeli jesteś 
agentem nieruchomości, już myślisz, 

jakiego rodzaju nieruchomości do 
sprzedaży będziesz musiał pozyskać. 
Jeżeli jesteś pisarzem, już myślisz 
o bestsellerach, które będziesz musiał 
napisać. Jeżeli jesteś sprzedawcą, już 
myślisz w kategoriach prowizji i premii. 
a jeżeli masz wrażenie, że aktualnie 
utknąłeś w pracy bez przyszłości albo 
jeżeli jesteś bezrobotny, prawdopo-
dobnie czujesz się zestresowany, gdyż 
nie masz pojęcia, co, u licha, będziesz 
musiał zrobić, żeby móc sfinansować 
swoje ekskluzywne marzenia.
co więc musisz zrobić, żeby bez 
brudzenia sobie rąk przeklętym „jak” 
zdobyć tę upragnioną rzecz? To jest 
wspomniany test. co będziesz musiał 
zrobić, by zrealizować to marzenie? 
Niezależnie od Twojej profesji ani od 
tego, czy w ogóle jesteś gdzieś zatrud-
niony, mam nadzieję, że po prostu 
myślisz: „Będę musiał zaangażować 
niewidzialne siły Wszechświata do 
zrobienia tego za mnie”, wiedząc 
doskonale, że o czymkolwiek marzysz, 
dla Wszechświata jest to drobnostka, 
podobnie jak dla fizycznego ciebie jest 
to zadanie praktycznie niewykonalne. 
często nasz pierwszy błąd związany 
z przemyśleniami na temat dostatku, 
zdrowia czy harmonii polega na tym, 
że uważamy i podkreślamy, iż będziemy 
musieli wpaść na pomysł, jak sprowa-
dzić je do naszego życia.
czegokolwiek pragniesz, pozbądź się 
wszelkiego wyobrażenia o tym, jak to 
zdobędziesz. Pamiętasz, jak zaraz po 
szkole przez pierwsze trzy miesiące 
pracy w P.W. myślałem, że zostanę zwol-
niony? cóż, kiedy zdałem sobie sprawę, 
że moim myśleniem tylko pogarszam 
i tak złą sytuację, zacząłem każdego 
wieczora po powrocie do domu odda-
wać się wizualizacji. I czy pamiętasz, 

jak powiedziałem ci, że nie miałem 
pojęcia, co wizualizować, gdyż jako 
zły audytor nie wiedziałem, co robią 
dobrzy audytorzy (inaczej nie byłbym 
złym audytorem)? cóż, ten impas był 
błogosławieństwem, ponieważ kazał mi 
się skupić na pożądanym przeze mnie 
efekcie końcowym: przemierzaniu 
korytarzy P.W. z radością wymalowaną 
na twarzy. To, że nie wiedziałem, jak 
inaczej wydostać się z mojej pozycji 
złego audytora, uniemożliwiło mi 
poinformowanie Wszechświata, jak 
mnie uratować, co ograniczyłoby jego 
poszukiwania absolutnie najwłaściw-
szego i najlepszego rozwiązania. Jak 
się okazało, rozwiązaniem było coś, 
na co nie wpadłbym nawet przez mi-
lion lat – wypożyczenie mnie do działu 
podatkowego!
Skupiłem się wyłącznie na końcowym 
efekcie – byciu szczęśliwym w pracy – i to 
właśnie otrzymałem, kiedy pozwoliłem 
Wszechświatowi zająć się „jak”, czyli 
szczegółami osiągnięcia celu. Gdybym 
upierał się przy zostaniu dobrym 
audytorem, jest o wiele mniej prawdo-
podobne, że Wszechświat byłby w ogóle 
w stanie posłużyć się działem podat-
kowym do wybawienia mnie z opresji, 
jako że moje myśli o zostaniu dobrym 
audytorem zatrzymałyby mnie w dziale 
audytu!
Następnie opowiedziałem ci, że 
uniknąwszy wczesnego zwolnienia 
z P.W., zacząłem pracować nad ma-



łym albumem, mającym pomóc mi 
w wizualizowaniu wszelkiego rodzaju 
rzeczy, które chciałem ujrzeć w swoim 
życiu, włącznie z miejscami, które 
pragnąłem odwiedzić. Zasadniczo, 
ten mały album zawierał fotografie 
moich upragnionych ostatecznych 
rezultatów, nie środków do ich osiąg-
nięcia. Znajdowały się w nim zdjęcia 
mojego wymarzonego stylu życia, co 
jest sekretnym kluczem do potęgi 
tego rodzaju narzędzia: natychmiast 
kieruje Twoje myślenie w stronę 
końcowego efektu. Przyglądałem się 
tym obrazkom i wizualizowałem przez 
około dziesięć miesięcy, aż wreszcie, 
po krótkim, siedmiodniowym okre-
sie, zostały podjęte decyzje, które 
zwaliły mnie z nóg i zawiodły do 
bliskowschodniego miasta, o którym 
nigdy nawet nie słyszałem, a już na 
pewno nie marzyłem czy wizualizowa-
łem. Jak się okazało, ta przymusowa 
służba w Rijadzie w arabii Saudyj-
skiej była chyba tą jedyną rzeczą, 
która mogła najszybciej przynieść 
spełnienie moich marzeń. To właśnie 
była odpowiedź na pytanie, jak mój 
wymarzony styl życia się urzeczy-
wistni, niemniej jednak znacznie 
przekraczało to wszelkie moje wyob-
rażenia o tym, co ewentualnie mogło 
się wydarzyć. do tego jeszcze było 
to „jak”, które licowało z moją żądną 
przygód naturą, dzięki czemu przeży-
łem fantastyczne chwile.

Nigdy nie jesteś w nic wciągany. 
Tworzysz lub sprowadzasz 

doświadczenia i sytuacje tylko 
dlatego, że jesteś gotów 

zmierzyć się z konsekwencjami 
i ujrzeć rzeczy w nowym świetle.

Odpuszczając sobie „jak”, nie tylko 
pozostawiasz Wszechświatowi swo-
bodę odgadnięcia pewnych rzeczy za 
ciebie (a ten potrafi działać w sposób, 
który może odebrać ci mowę), ale 
również uwalniasz się od wszystkich 
obaw, zmartwień i stresu, towarzyszą-
cych próbom manipulowania czasem 
i przestrzenią.
Z usiłowaniem zaplanowania kursu 
własnego życia idzie w parze jeszcze 
jedno wyzwanie. Kiedy stresujesz się 
każdym najdrobniejszym detalem 
swoich postępów, jesteś powoli wyciąga-
ny z teraz i zaczynasz żyć i martwić się 
przyszłością. ale jeżeli przekażesz „jak” 
Wszechświatowi, będziesz mógł zacząć 
cieszyć się teraźniejszością. delegując 
Wszechświat do pracy i wykorzystując 
go do swoich celów, nie tylko zapewniasz 
sobie najlepsze jutro, będące spełnie-
niem Twoich najwyższych oczekiwań, ale 
zwracasz sobie również wolność korzy-
stania ze wszystkich cudów, które życie 
już ma dla ciebie w zanadrzu. dotyczy 
to każdej sfery Twojego życia – nie tylko 
kariery zawodowej, ale również zdrowia 
i harmonii wszelkich spraw.

Nie zbliżaj się do przeklętego „jak”.

Potrafisz to zrobić

Podkręćmy teraz nieco tem-
po, bowiem nie czytasz tego 
wszystkiego po to, żeby uczynić 

swoje życie trochę lepszym. czytasz to, 
żebyś mógł zająć się spełnianiem swo-
ich marzeń, a to oznacza przynajmniej 
życie w dostatku, zdrowiu i harmonii. 
W zależności od tego, gdzie się obecnie 
znajdujesz, może się wydawać, że masz 

przed sobą długą drogę, ale uświadom 
sobie, że dystans, który faktycznie 
musisz przebyć, nie jest rzeczywisty. 
Wyzwanie, przed którym stajesz, wiąże 
się z przesunięciem Twojego myślenia 
i zrozumienia. W Twoim interesie leży, 
by przejść od myślenia myśli, które 
przywiodły cię do dzisiejszego dnia, do 
myślenia takich myśli, które snułbyś, 
kiedy Twoje marzenia już by się spełni-
ły. I chociaż mogą to być dwie zupełnie 
różne kategorie myśli, w dalszym ciągu 
są to tylko myśli.

Odpuszczając sobie „jak”,  
nie tylko pozostawiasz Wszech-
światowi swobodę odgadnięcia 
pewnych rzeczy za Ciebie (...), 
ale również uwalniasz się od 
wszystkich obaw, zmartwień 

i stresów, towarzyszących 
próbom manipulowania czasem 

i przestrzenią.

Pomówmy więc o tym nowym rodzaju 
myślenia. Myślenie jest podobne do 
każdej fizycznej czynności, którą wyko-
nujemy. Przyzwyczajamy się do jej wy-
konywania w określony sposób. Mamy 
własne strefy komfortu, zwyczaje, 
nawyki. Jednak w tej chwili przez fakt, 
że czytasz tę książkę, przyznałeś, iż 
jesteś gotów na pewne zmiany, a moje 
dotychczasowe przesłanie zasadza się 
na tym, że wszelkie takie zmiany mu-
szą najpierw zajść na poziomie myśli. 
chociaż zaproponowałem rozmaite me-
tody podejścia do tej kwestii, naprawdę 
chciałbym pomóc ci szybko i sprawnie 
przejść do myślenia wzdłuż pewnych 
nowych torów. 


