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Dobre życie...
Kiedy mogę powiedzieć,
że moje życie jest dobre?
Czy coś takiego istnieje?
Według psychologów dobre życie mamy
wtedy, kiedy panuje w nim równowaga
przejawiająca się w różnych jego
sferach. Za kluczowe sfery naszego
życia uważa się:
dobre zdrowie wynikające z dobrego
kontaktu ze swoim ciałem, szacunku
do ciała i odpowiednie „obchodzenie”
się z ciałem, świadomość przeżywanych
emocji i szacunek do tego,
co przeżywamy;
dobre związki oparte na szacunku
do siebie i do drugiego człowieka;
dobre pieniądze, tzw. świadomość obfitości, umiejętność zarabiania dobrych
pieniędzy, robiąc to, co się lubi z ludźmi,
których się lubi.

scenariusze i wzorce, gdyż one właśnie
w głównej mierze determinują kreowaną
przez nas rzeczywistość. Odpowiemy na
pytanie, czym są „siły”, które popychają
nas do irracjonalnych i destrukcyjnych
dążeń, które nazywamy pechem, stratą
(np. zdrowia, pieniędzy, związków) itp.,
gdyż one najbardziej przyczyniają się do
naszych porażek i realizacji scenariusza
przegrywającego. Poruszymy również
zagadnienia związane z inteligencją
finansową. Uważamy, że wiedza, której
zalążek znajdziesz się w tym biuletynie,
jest swoistym kluczem do dobrego życia.
Być może czytając treść tego biuletynu,
poczujesz maleńki impuls do
działania, dostrzeżesz błysk
inspiracji, poczucie nowych
możliwości. Jeśli tak się
stanie, mamy nadzieję,
że podążysz za Białym
Królikiem...

Oddajemy do twoich rąk, kolejny
biuletyn „Po drugiej stronie lustra”.
W tym numerze przyjrzymy się bliżej
nieświadomym programom i skryptom, które składają na nasze życiowe

Wiedza jest po to, żeby
łatwiej było żyć. Zapraszamy zatem na drugą
stronę lustra i życzymy
przyjemnych wrażeń...

W NUMERZE

RANGI I PRZYWILEJE
SI£A ŒWIADOMOŒCI

GENETYKA DOBREGO ¯YCIA...

DLACZEGO BOGACI SIÊ BOGAC¥

SZYBKIE CZYTANIE I ROZWÓJ OSOBISTY

Rangi
i– czyli
przywileje
o wewnętrznym
źródle poczucia bezpieczeństwa...

II

Jedynym Ÿród³em
Twojego poczucia
bezpieczeñstwa, jesteœ
Ty sam...
Nie można mieć dobrego życia bez
poczucia bezpieczeństwa. Skąd
bierze się takie poczucie? Według
psychologów jedynym źródłem poczucia bezpieczeństwa jest posiadanie
wysokiej rangi psychologicznej.
Każdy człowiek posiada pewne
przywileje z racji swojego pochodzenia, wykształcenia, wiary, przekonań.
Sumą przywilejów jest ranga.
To właśnie ranga, którą posiadamy
umiejscawia nas w świecie
i w środowisku, w którym żyjemy.
Rangi dzielą się na trzy grupy:
1. Ranga społeczna, na którą składa
się m.in.: wykształcenie, płeć, kolor
skóry, status pracy, zarobki, dom,
samochód, wykonywany zawód,
orientacja seksualna, wyznanie
religijne, poglądy polityczne, zdrowie,
możliwości fizyczne itp.
2. Ranga psychologiczna: to poczucie
własnej wartości (nie mylić z naiwnym
pozytywnym myśleniem i narcyzmem);
poczucie siły psychicznej; zdolności
i umiejętności komunikacyjne; rozumienie ludzkiej natury; rozumienie swoich
emocji; szacunek do siebie; szacunek
dla drugiego człowieka; wrażliwość;
miłość; dobre samopoczucie;
3. Psychologowie wyróżniają również
rangę duchową, na którą składają
się: przeczucie, przekonanie, wiara
w istnienie Wyższej Siły (Boga, Twórczej
Inteligencji) i swoje osobiste z nią połączenie; przekonanie, że jestem częścią
czegoś większego; przekonanie, że moje
życie ma sens i że mogę się rozwijać.
Większość ludzi uważa, że będzie czuć
się bezpieczniej (bardziej komfortowo), jeżeli będą mieli wyższą rangę

społeczną. Ach, kiedy dostanę awans,
to już będzie lepiej... podwyżka
rozwiąże wszystkie moje problemy...
Walka, napięcie, stres, żeby mieć,
zdobywać. Powszechnym jest przekonanie: ucz się pilnie, znajdź dobrą
pracę i wydawaj pieniądze, a jeśli
ci zabraknie, to możesz pożyczyć
jeszcze więcej.
Jednak prawdziwym źródłem obfitości
i wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa jest ranga psychologiczna. Jeżeli
posiadasz wysoką rangę psychologiczną i duchową, ranga społeczna pojawia
się niejako sama. Jeśli masz wysoką
rangę społeczną, a nie masz rangi
psychologicznej, nigdy nie poczujesz
się bezpiecznie i komfortowo.
Opryskliwy szef (kierownik, wykładowca), który nieustannie musi pokazywać
kto tu tak na prawdę rządzi jest
przykładem wysokiej rangi społecznej
i niskiej rangi psychologicznej. Psychologowie nazywają to „wduszaniem”
swojej rangi – jest to nadużycie wobec
ludzi, którzy tej rangi nie posiadają, tak
jak nadużyciem jest, kiedy ktoś silny
(wysoka ranga fizyczna) bije słabszego
(niska ranga fizyczna). Zewnętrzna
kontrola jest kompensacją braku
kontroli wewnętrznej.
Forrest Gump, Matka Teresa – wysoka
ranga psychologiczna i duchowa, za którą
niejako sama podąża ranga społeczna.
Ranga jest jak tort, którym powinniśmy dzielić się z innymi (silny
pomaga słabszemu; nauczyciel/szef
staje się mentorem/coachem swoich
uczniów/podwładnych).
Dobre życie, opiera się na głębokiej
świadomości swoich wewnętrznych
zasobów.
Ćwiczenie 1
Do każdego zdania dopisz przynajmniej 10 zakończeń:
Gdybym był nieco bardziej
świadomy moich wewnętrznych
zasobów i możliwości...
Jeśli o 5% bardziej wierzyłbym
w siebie...
Gdybym miał o 5% więcej
szacunku dla siebie...
Jeśli każdego dnia nieco
bardziej świadomie rozwijałbym
swoją rangę psychologiczną...

Skrypt
życiowy
– przepis
na własne
życie.
Nie ma chyba na tym świecie
człowieka, który nie chciałby wieść
dobrego życia. Siła dążenia do zdrowia
i szczęścia są częścią zasobów
psychicznych każdego człowieka.
Co zatem przeciwstawia się temu?
Co powoduje, że pomimo tak wielkich
sił wewnętrznych, które posiada każdy
człowiek, tak dużo ludzi przegrywa?
Czy mamy już jakiś scenariusz
własnego życia?
Mam pecha – mówimy, gdy ciągle popadamy w jakieś kłopoty. To wyrażenie
podkreśla, że pech jest w pewien
sposób nasz własny. Psychologowie
rozmaicie potrafią wyjaśnić, jak to się
dzieje, że sami czasem sprowadzamy
na siebie trudności i problemy. Wydaje
się, że to, co nas spotyka w znacznym
stopniu zaprogramowane jest w naszym umyśle. Niektórzy mają program
pechowca.
Eric Berne na podstawie wieloletniego
doświadczenia klinicznego stwierdził,
że każdy z nas ma w umyśle dość
szczegółowy „przepis” na własne
życie. Ten tzw. skrypt życiowy określa,
kim jestem, do czego dążę i jak to
osiągnę. Skąd się bierze ten skrypt
życiowy? Berne twierdził, że powstaje
on jako podsumowanie i uogólnienie
dziecięcych doświadczeń: przeżywanych uczuć, otrzymywanych zakazów
i wymagań oraz obserwacji, jak
można radzić sobie z problemami.
Najistotniejsza treść skryptu pochodzi
od rodziców. To przede wszystkim
z nimi wiążą się odczucia dziecka,
oni są autorami obowiązujących je
zakazów i nakazów, oni pokazują mu,
jak radzić sobie z kłopotami. U osób,
które miały negatywne doświadczenia

w dzieciństwie, powstanie skrypt
destruktywny, nazywany też przegrywającym. Berne podaje przykłady
skryptów przegrywających, jakie
odnajdywał u swoich pacjentów:
„Nie dorastaj”, „Bądź doskonały”,
„Pracuj ciężko”. Każdy z nich zawiera
pułapkę ograniczającą spontaniczność, osobisty rozwój, niezależność.
Nasz nieświadomy życiowy scenariusz
to nasze nieświadome decyzje o innych ludziach, o naszym życiu, o nas
samych. Zawierają się one w takich
przekonaniach i twierdzeniach, jak:
„Nigdy nie zaufam drugiemu człowiekowi”, „Nie wolno być otwartym,
ludzie zawsze to wykorzystają”,
„Trzeba ciężko pracować, bo inaczej
pomyślą, że jesteś głupi”.
Nie znamy własnego skryptu.
Powstaje on bowiem w wyniku
syntezy niezliczonych różnorodnych
doświadczeń życiowych, która
zachodziła samorzutnie w naszym
umyśle w pierwszych latach życia.
Skrypt tworzy ogólne ramy odbioru
i rozumienia wszystkiego, co dzieje się
w naszym życiu, i dlatego nie dysponujemy żadną perspektywą, z której
moglibyśmy go odczytać i ocenić.
Ktoś, kto ma destrukcyjny skrypt,
żyje więc w sposób przynoszący mu
szkody i cierpienie – i nie wie, że sam
tworzy swoje niepowodzenia.
Dobre życie, to życie według własnego
scenariusza. Aby to osiągnąć, należy
w świetle świadomości rozpuścić
skrypty wdrukowane nam we wczesnym dzieciństwie.
Na podstawie artykułu
Ewy Trzebińskiej , Urodzeni pechowcy,
„Charaktery ” 2003, nr 9.

W poszukiwaniu
wdrukowanych
skryptów...
Każdy z nas nosi pewne nieświadome
przekonania i wzorce emocjonalne
(skrypty/programy), które determinują
jego możliwości realizowania siebie
w sferze finansów, osiągania zdrowia
i równowagi fizycznej czy poczucia
satysfakcji w relacjach i związkach
międzyludzkich. Psychologowie
twierdzą, że nasze życiowe sukcesy,
tylko w 20% zależą od tego, czego
nauczymy się w szkole. 80% sukcesu
zależeć będzie od czynników psychologicznych, emocjonalnych wzorców
i rang.
Jeśli chcesz w przyszłości osiągać
sukcesy, np. finansowe, przyjrzyj się,
jaka była sytuacja finansowa twoich
rodziców. Pozwoli ci to rozszyfrować,
jakie nieświadome programy i wzorce
finansowe wyniosłeś ze swojego domu
rodzinnego.
Ćwiczenie 2
Postaraj się rzetelnie odpowiedzieć na poniższe pytania:
Czy rodzice kłócili się o pieniądze
i kto kogo oskarżał o ich brak?
Czy twoi rodzice uważani byli
przez krewnych i znajomych za
zamożnych czy biednych?
Dlaczego twoi rodzice uważali,
że nie mogą zarobić więcej
pieniędzy?

Jeżeli twoi rodzice zazdrościli
innym pieniędzy, to co mówili?
Ćwiczenie 3
Weź kartkę i podziel ją na 4
części. Zatytułuj ją „Opinie
na temat pieniędzy ”.
W polu 1. napisz:
– co twoja mama mówiła o pieniądzach; opinie twojej mamy na
temat pieniędzy; to, co wiesz od
mamy na temat pieniędzy; opinie
mamy na temat ludzi, którzy mają
pieniądze.
W polu 2. napisz to samo
w odniesieniu do twojego taty.
W polu 3. zapisz:
 – to, co wiem na temat pieniędzy
z kościoła i z religii; to, co wiem
na temat pieniędzy z literatury,
radia, telewizji, itp.
W polu 4. zapisz, które z twierdzeń twoich rodziców, działają
w twoim życiu (i nie czaruj się, że
masz pozytywny stosunek do pieniędzy, jeżeli ich nie masz, albo
masz tyle, że ci nie wystarcza).
Jeśli rzetelnie zrobiłeś te ćwiczenia,
masz przed sobą bazę danych swoich
nieświadomych skryptów, programów/
przekonań na temat pieniędzy. Skrypty
te w dużej mierze będą przyczyniać
się do poziomu twoich osiągnięć
w przyszłości. Piszę w przyszłości, bo
większość skryptów uruchamia się
między 25 a 30 rokiem życia. Dlatego
studenci I roku są tak pewni swojego
sukcesu życiowego, podczas gdy
studenci V roku, powoli tę pewność
tracą.
Powyższe ćwiczenia możesz wykonać
również w odniesieniu do relacji,
związków, małżeństwa, seksu, kobiet,
mężczyzn, zdrowia, chorób, itp.
Psychologowie wyróżniają 3 podstawowe sfery życia człowieka: finanse,
związki, zdrowie. Zazwyczaj jedna ze
sfer „kuleje”, czyli staje się kanałem
niezadowolenia. Rozwój osobisty
(rozwój rangi psychologicznej) to
wprowadzanie równowagi we wszystkie sfery życia.
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Rozwój osobisty, to
doœwiadczanie w ¿yciu
coraz wiêkszego
odprê¿enia, zadowolenia
i dynamiki dzia³ania,
coraz bardziej i bardziej...

W umyœle musi panowaæ
œwiadomoœæ,
w sercu mi³oœæ,
a w dzia³aniu prawoœæ.
Sri Sri Ravi Shankar

Tym, którzy maj¹ zostanie przydane jeszcze
wiêcej,
a tym, którzy nie maj¹,
zostanie odebrane to,
co maj¹.

Siła świadomości,
czyli o rozpuszczeniu
skryptów...

IV

Genetyka
dobrego
życia...
Skrypty działają bardzo silnie i nie
warto ich lekceważyć.
Oto przykład pewnego biznesmena
– dla ułatwienia nazwijmy go B.
Pradziadkowie i dziadkowie tego
człowieka byli przedsiębiorcami,
którzy w wyniku wojen stracili
cały majątek, fabryki i najbliższych.
Cudem uratowali własne życie.
Dziadkowie walczyli w Armii Andersa
i ich rodziny były represjonowane po
wojnie. Jego babki żyły w nieustannym lęku o życie i o zabezpieczenie
rodziny przed śmiercią głodową. Tak
więc rodzice B, od najmłodszych lat
doświadczali lęku i braku.
Jednak rodzicom B udało się „wybić”.
Zajmowali kierownicze stanowiska,
zarabiali całkiem nieźle, ale cały
czas odczuwali lęk o pieniądze, które
zdawały się dosłownie „uciekać” z ich
domu. Zdarzało się, że kieszonkowcy
okradali ich w autobusie, kiedy wieźli
swoją wypłatę do domu. Kiedy tylko
w domu pojawiała się większa gotówka, zaraz coś się psuło i trzeba było
naprawiać albo kupować nowe.
Kiedy B rozpoczął działalność
biznesową, zaczęły się problemy.
Mimo dużego popytu na towary
i usługi, które oferowała jego firma,
B nieustannie oscylował na krawędzi
opłacalności. Mimo że firma jego
miała kilka milionów obrotu rocznie,
B czasami miał 20 złotych w portfelu.
B doświadczał olbrzymich lęków (silne
skrypty rodziców). Po trzech latach
jego firma stanęła na skraju bankructwa (silne skrypty pradziadków). Kiedy

B rozpoznał w końcu swoje finansowe
wzorce i zaczął robić z nimi porządek,
w przeciągu kilku miesięcy doprowadził firmę do równowagi.
Działaniom skryptów psychologowie
przypisują działanie tzw. „klątw
rodzinnych”. To stąd biorą się również
przysłowia typu: „co się polepszy, to
się popieprzy”, „jak się nie obrócisz,
to dupa z tyłu”, „biednemu zawsze
wiatr w oczy”, „pieniądze szczęścia
nie dają”. Tak na prawdę, wszystko
jest w twoich rękach, a w zasadzie
w twojej głowie i w sercu :-)

Jeśli przyłożyłeś się do ćwiczenia 2.
i 3., wykonałeś najważniejszą i wcale
nie najłatwiejszą część pracy. To, co
uświadomione już nad nami nie panuje (przynajmniej nie w takim stopniu).
Świadomość ma moc rozpuszczania
skryptów. Kiedy jesteś świadomy
swoich programów, możesz z nimi
pracować, możesz działać. Możesz
wybaczyć sobie (nigdy przecież nie
byłeś winny temu, co ci wdrukowano).
Możesz wybaczyć swoim rodzicom,
że nauczyli cię bać się o pieniądze
i nie wierzyć we własne siły. Możesz
poszerzyć swoją wrażliwość przez
uświadomienie sobie, że ludzie cierpią
tylko dlatego, że nie mają wiedzy
o tym, jak pracować ze swoimi emocjami i uczuciami. Możesz pracować
ze skryptami, poprzez obserwację
doznań i sensacji, jakie wywołują one
w twoim ciele – znacznie polepszysz
w ten sposób kontakt ze swoim
ciałem. Jeżeli wiesz, w czym leży
problem, zawsze możesz znaleźć
rozwiązanie.

W życiu możesz wszystko,
jeśli posiadasz odpowiednią
wiedzę. Wiedza jest w książkach. Naucz się szybko
czytać!

Po co mielibyœmy
rozwijaæ swoj¹
inteligencjê
ﬁnansow¹?
Choæby dlatego,
aby być kimœ, kto
tworzy swój w³asny
los.
Niewielu ludzi wie,
¿e szczêœcie jest
tworzone.
Robert T. Kiyosaki
Jak bardzo twórczy jesteœmy
w rozwi¹zywaniu
swoich problemów
ﬁnansowych?
Wiêkszoœæ ludzi
zna tylko jedno
rozwi¹zanie: pracuj
ciê¿ko, oszczêdzaj
i po¿yczaj.
Kim Kiyosaki

Dlaczego
bogaci się
bogacą,
a biedni
stają się
jeszcze
biedniejsi?
Aby być zdrowym, dbasz o swoje
ciało i odpowiednio je odżywiasz.
Jeśli chcesz mieć pieniądze, musisz
poznać prawa, które nimi rządzą.
Badanie przeprowadzone w Anglii
dowodzą, że dzieci, które w wieku szkolnym, przeszły szkolenia
z zakresu finansów, w dorosłym życiu
zarabiały znacznie więcej niż ci, którzy
takich szkoleń nie przeszli.
Polscy badacze twierdzą jednoznacznie, bankructwa są dlatego, że dzieci
nie uczy się zagadnień związanych
z finansami w szkole podstawowej.
Sukces w jakiekolwiek dziedzinie
wymaga gruntownej wiedzy – nie
wszystko można zgonić na źle wdrukowane skrypty;)

Przykład.
Rodzina kupuje dom/mieszkanie.
Bierze kredyt w banku na kwotę
300.000 zł, oprocentowany w skali
roku 4% na 30 lat. Rata miesięczna
wynosi 1.432,25. Odsetki, które
rodzina będzie musiała zapłacić
– czyli własną pracą zarobić i zanieść
do banku, wyniosą 215.610 zł. Po 30
latach, rodzina staje się szczęśliwym
posiadaczem domku, ale oprócz
300 tysięcy, które zapłaciła za dom,
nie ma w swoim budżecie jeszcze
215.610 złotych, których szczęśliwym
posiadaczem jest bank.
Inna rodzina, bierze taki sam kredyt,
na tych samych warunkach. Jednak
rodzina ta równocześnie stosuje dźwignię finansową. Płaci ratę w wysokości 1.432,25 i dodatkowo ok. 30% tej
kwoty, czyli np. 500 zł miesięcznie,
inwestuje w fundusze, które przynoszą
średnio 12% zysku rocznie.
Po 15 latach kwota z zainwestowanych dodatkowo pieniędzy jest tak
duża, że pozwala im spłacić 2 połowę
kredytu, co czynią. Przestają w związku z tym płacić dużą ratę za dom. Ale
dalej korzystają ze swojej finansowej
dźwigni i przez kolejne 15 lat nadal
inwestują po 500 zł miesięcznie. Po
30 latach są szczęśliwymi posiadaczami domku i ok. 250 tysięcy złotych.
Mądrze zainwestowane pieniądze,
przyniosły im kolejne pieniądze.
Jedna informacja, która może zmienić
diametralnie stan naszych finansów
i komfort naszego życia.
Umiejętność posługiwania się narzędziami finansowymi tak, żeby twoje
pieniądze zarabiały kolejne pieniądze
dla ciebie, nazywa się inteligencją
finansową.
Kurs, na którym dowiedziałem się o finansowych dźwigniach i wielu innych
narzędziach finansowych, kosztował
600 PLN – opłaciło się;)

V

Ćwiczenie 4
Jak sądzisz, jakie skrypty
(myśli, przekonania) na temat
pieniędzy, mają strajkujący
i walczący o podwyżki?
Czy podwyżka rozwiąże
ich problemy?
Jakie przekonania na temat
siebie ma ten, który kradnie?
Jakie przekonania na temat
siebie i pieniędzy, ma ten,
który został okradziony?

Pieniądze
bez wartości...

VI

Aktywa – to to,
co wk³ada pieni¹dze
do twojej kieszeni
(papiery wartoœciowe,
nieruchomoœci, biznes)
Pasywa – to to,
co wyci¹ga pieni¹dze
z twojej kieszeni
(podatki, kredyty
konsumpcyjne, koszty).
Większość ludzi pracuje za pieniądze
i dla pieniędzy. W obecnym systemie
ekonomicznym nie wydaje się to
zbyt rozsądne. Według finansistów,
niewielu ludzi zauważyło, że od 1971
roku żyjemy w systemie ekonomicznym, który wymaga zupełnie innego
podejścia do pieniędzy. Dziś uważa
się, że bogaty człowiek to ten, który
posiada dużo pieniędzy. Zdaniem ekonomistów, nie odzwierciedla to stanu
faktycznego (zwróć uwagę, że właśnie
ci, którzy mają wysokie pensje, często
są najbardziej zadłużeni).
W 1971 roku prezydent Richard Nixon
zmienił przepisy dotyczące pieniędzy.
W tym roku dolar amerykański
przestał być pieniądzem i stał się
środkiem płatniczym. Była to jedna
z najważniejszych zmian w historii
nowożytnej, jednak tylko nieliczni
rozumieją, dlaczego.
Przed rokiem 1971 amerykański
dolar był prawdziwym pieniądzem,
dla którego pokrycie stanowiło złoto
i srebro, dlatego znany był pod nazwą
„Silver Certificate” (certyfikat na
srebro). Po roku 1971 dolar stał
się Federal Reserve Note (banknot
Rezerwy Federalnej), czyli rodzajem
weksla dłużnego wystawianego
przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli przed 1971 rokiem posiadałem
pieniądze (dolary), to posiadałem
aktywa, gdyż dolar miał pokrycie
w złocie i srebrze, których wartość

rosła. Mając pieniądze, stawałem się
coraz bardziej bogaty.
Po 1971 roku, pieniądze (dolary),
przestały mieć pokrycie w złocie oraz
srebrze i stały się papierem, którego
wartość systematycznie maleje.
Dlatego dziś oszczędzając – tracę,
gdyż szybko maleje wartość pieniędzy.
Pieniądze i wszystko co za nie możesz
kupić, traci na wartości – czasami
nawet bardzo gwałtownie (np.
samochód traci w ciągu 5 minut 30%
swojej wartości w momencie kiedy
wyjeżdżasz nim z salonu samochodowego).
Wartość pieniądza nie określa ilość
bułek, które możesz za nie kupić
w supermarkecie, bo ta nie zmienia
się tak bardzo, m.in. ma na to wpływ
masowa produkcja w Chinach (niska
inflacja). Prawdziwą wartość pieniądza określa, ilość aktywów, które
możesz za nie pozyskać, a wartość
aktywów zmienia się bardzo szybko.
W latach 2000-2007 ceny mieszkań
osiągnęły niebotyczny poziom. Cena
ropy wzrosła z 10 dolarów za baryłkę
w 1997 roku do 60 dolarów w 2005.
Za uncję złota w 1996 można było
dostać 275 dolarów, natomiast
w 2005 jedna uncja kosztowała ponad
475 dolarów. Tak więc ludzie, którzy
trzymali swoje pieniądze na kontach
oszczędnościowych, stracili ponad
50% wartości nabywczej swoich
pieniędzy.
W obecnym systemie ekonomicznym,
bogaty człowiek to taki, który posiada
aktywa i który nie pracuje dla pieniędzy. To pieniądze pracują dla niego.
Dlatego ekonomiści twierdzą, że
aby uniknąć rozczarowania, które
szybko tłumi radość z otrzymanego
dyplomu, każdy młody człowiek
powinien rozwijać swoją finansową
inteligencję (psychologowie dodają
również inteligencję emocjonalną), jeszcze przed ukończeniem
edukacji – im szybciej, tym lepiej.
Tym bardziej, że dziś możesz stać się
inwestorem, mając nawet 100 złotych
w kieszeni!
Podsumowując, inwestorzy poszukują
okazji zakupu aktywów, a konsumenci
szukają okazji zakupu towarów i pró-

Poniewa¿ wiedza
jest powszechnie
dostêpna, nie ma
usprawiedliwienia
dla niekompetencji
i nieskutecznoœci.
Nie bêdzie już krajów „biednych”.
Bêd¹ tylko zacofane i niedouczone. To samo
bêdzie dotyczy³o
poszczególnych ﬁrm
i wszelkiego
rodzaju organizacji. To samo bêdzie
te¿ prawdziwe
w odniesieniu do
ka¿dego cz³owieka
z osobna.
F. Drucker

bują oszczędzać pieniądze, które tak
naprawdę pieniędzmi nie są. Między
innymi z tego powodu bogaci stają się
jeszcze bogatsi.
Ćwiczenie 5
Do każdego zdania dopisz przynajmniej 10 zakończeń:
Jeśli codziennie nieco więcej
myślałbym o swoich finansach...
Gdybym o 5% bardziej troszczył
się o swoje finanse...
Jeśli codziennie nieco bardziej
świadomie myślałbym o swoich
marzeniach...
Jeśli moje marzenia stałyby się
moim celem...
Gdybym się nauczył..., to miałbym więcej...

Wiedza = moc
Wiedza o sobie = m¹droœæ
Zapraszam cię na kurs szybkiego
czytania do Akademii Nauki. Dla mnie
szybkie czytanie, to nie tylko szybkie
uczenie się w szkole i zdobywanie lepszych ocen. Dla mnie szybkie czytanie
jest przede wszystkim narzędziem do
pozyskania i odkrywania wiedzy, która
pomaga dobrze żyć.
Szybkie czytanie bardzo mocno
rozwija intelekt. Żeby szybko czytać,
trzeba trzy – czterokrotnie szybciej
myśleć (przetwarzać czytane treści)
i tyleż samo razy więcej zapamiętywać. Umiarkowany trening pozwala
to osiągnąć w 2-3 miesiące. To żaden
cud. Nasz mózg doskonale sobie
z tym radzi. Na dobrą sprawę, gdybyś
nauczył się czytać przed pójściem do
szkoły i gdybyś nie nabrał złych nawyków czytelniczych w szkole, czytałbyś
szybko bez żadnych kursów.
Ale żeby nauczyć się szybko czytać,
trzeba równieżnauczyć się odkrywać
i poszerzać swoje możliwości. Dlatego
na kursie szybkiego czytania w Akademii Nauki zetkniesz się nie tylko
z technikami przyśpieszonego uczenia
się, ale również (a może przede
wszystkim) poznasz wiele technik,
które mają swoje korzenie w coachingu i mentoringu, które pozwalają
pracować nad swoim rozwojem
osobistym. W trakcie kursu również
są zajęcia z podstaw inteligencji
finansowej.
Kurs w Akademii Nauki jest dobrą
okazją do poznania nieznanych
obszarów samego siebie i swojego
intelektu.

Teksty terapeutyczne...
Teksty te pełnią z jednej
strony role wspomagających
„narzędzi diagnostycznych”,
a z drugiej strony przekazują także natychmiast
zwrotnie treści pewnych
porad (a więc pewne treści
„lecznicze”).
Ludzie traktują cię dokładnie tak
jak ty traktujesz siebie (innymi słowy
najistotniejsze dla dobrego samopoczucia, zdrowia i rozwoju to polubić
siebie, pokochać siebie, uznać, że
jest się kimś niezwykłym; dlaczego
niezwykłym... patrz dalej).
Jeśli jesteś w relacji z kimś i przynajmniej jeden kocha, to powinieneś
wiedzieć, że energia miłości wypycha
z podświadomości drugiego partnera
wiele problemów; metaforycznie:
celem „uleczenia ich” (innymi słowy
ten kto w gniewie krzyczy w istocie
woła o pomoc, ale nie wie, jak to
wyrazić inaczej).
Wszystko, co jest nierozwiązane
w twoich związkach z rodzicami,
pojawi się w innych twoich związkach;
metaforycznie celem uzdrowienia
(większość ludzi ma wypartą z pamięci i „wpędzoną” do podświadomości
urazę, żal, nawet gniew, do któregoś
ze swoich rodziców. Gniew ten przenoszą na partnerów, a gdy partner nie
pozwala, często na swoje dzieci).
Główną przyczyną „przyspieszonego”
starzenia się i większości chorób jest
tłamszona, uraza, nienawiść, odgrywanie się i ponawianie próby zemsty
(ci, którzy to pojęli wiedzą także, że
uraza, nienawiść, a nawet bierne formy agresji są nie tylko „samobójcze”,
ale także nieeleganckie).
Złe samopoczucie, nerwice,
depresje, a nawet większość

prof. dr nauk medycznych
Andrzej Brodziak
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Szybkie
czytanie
i rozwój
osobisty

chorób są rezultatem długotrwałego
wysiłku i zużycia energii życiowej
na kurczowe, natrętne trzymanie się
kilku negatywnych myśli, dotyczących
siebie samego i swojego głównego
dylematu –TRZEBA „DUŻO PRACY”,
ABY ZACHOROWAĆ.
Jedna z twoich negatywnych myśli
o sobie jest najbardziej raniąca, godząca i szkodliwa. Trzeba posiąść wiedzę,
jak ją ustalić. Będzie ona nazywana
tutaj „osobistym kłamstwem”. Jest to
kłamstwo (!), gdyż Twoja prawdziwa
natura jest zupełnie odmienna, lepsza.
W twoim umyśle masz zaszyte również
lapidarne określenie tej pozytywnej cechy, predyspozycji, odwiecznego planu
„dla Twojej osoby”. Trzeba odnaleźć
to „hasło”.
Wszystko, o czym myślisz rozrasta
się. Im bardziej nad czymś myślisz,
tym więcej tego masz.
Dostajesz dokładnie to, o czym
intensywnie myślisz, nawet jeśli
tego często nie wypowiadasz, gdyż
wszechświat wspiera energetycznie
to, o czym myślisz.
Zatem negatywne myślenie (o sobie,
o swoich możliwościach, o szansach
na realizację planów) wywoła negatywne rezultaty. Pozytywne myślenie
spowoduje pozytywne rezultaty.
Zazwyczaj rodzice wyrażali wiele
dezaprobaty (parental disaprouval
syndrom). Niezwykle często wyznaczają oni także poziom żartobliwości,
nonszalancji, „towarzyskości”, radości, cieszenia się z życia, „przesyłając” czasami niejako komunikat: „jak
śmiesz cieszyć się z życia bardziej niż
ja”. Czasami jest to postawa: „Nie rób
tego, jak ja robię, lecz tak ja mówię”.
Rodzicom i innym należy wybaczyć,
ale aby móc wybaczyć, trzeba przypomnieć sobie istotne rysy dzieciństwa.
Wybaczyć należy także sobie. Wybaczenie jest pomostem do odzyskania
spokoju, satysfakcji, radości, siły. NIE
JEST JEDNAK PROSTE WYBACZYĆ.
Będziesz bowiem wracał i atakował,
to czym nie jesteś usatysfakcjonowany, będziesz na to narzekał i będziesz
tak czynił; metaforycznie: ABY UNIKNĄĆ ZROZUMIENIA (ZOBACZENIA),
że sam to wytworzyłeś.

KURSY, KTÓRE WARTO ZROBIĆ

„Kwantowy umysł”. Szybkie czytanie i rozwój osobisty –
Akademia Nauki Poznań. Bezpłatne lekcje pokazowe.
Tel. (61) 66 38 799, www.akademianauki.pl
Kurs Sztuki Życia, organizowany przez Fundację Art of Living
(cała Polska) – praca z ciałem i z oddechem. www.artofliving.pl
Warsztaty rozwoju osobistego oparte o POP Psychologię
Zorientowaną na Proces (Warszawa) – praca z ciałem
i z emocjami www.pozacentrum.pl, lub www.akademiapop.org
Warsztaty rozwoju osobistego oparte o terapię Gestalt (Kraków) –
praca z ciałem i z emocjami www.gestalt.pl
Wszystkie kursy dotyczące finansów, nieruchomości,
Giełdy Papierów Wartościowych.

KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ
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Rozwój osobisty:
Antykariera, Rick Jarow
Dobre życie, Elżbieta Kozubska
Duchowość ciała, Aleksander Lowen
(i wszystkie inne książki tego autora)
Enneagram, Rohr Richard Ebert Andreas
Enneagram, H. Palmer
Krótka historia wszystkiego, Ken Wilber
Mapy świadomości, Osho
(i wszystkie inne książki tego autora)
Mewa, R. Bach
Mój głos podąży za tobą, Rosen Sidney
(i wszystkie inne książki tego autora)
Niebiańska przepowiednia, James Redfield
(i wszystkie inne książki tego autora)
Niepodzielone, Ken Wilber
Przebudzenie. Wezwanie do miłości, A. De Mello
(i wszystkie inne książki tego autora)
Somatoterapia, R. Mayer
Śniące ciało, Arnold Mindell
(i wszystkie inne książki tego autora)
W co grają ludzie; Dzień dobry i co dalej, Eric Berne
Człowiek i kwantowe pola:
Krótka historia czasu, S. Hawking
Na początku był wodór; Duch nie spadł z nieba;
Dzieci wszechświata, Hoimar von Ditfurth
Tańczący mistrzowie, Wu Li, G. Zukav
(i inne książki tego autora)
Tao fizyki; Punkt zwrotny, Fritjof Capra
Inteligencja finansowa:
Bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki
(i inne książki tego autora)
Bogata, mądra kobieta, Kim Kiyosaki
Jednominutowy milioner, Allen Robert G., Hansen Mark Victor
Liczby Fibonacciego na giełdzie, Robert Fischer
Zawód – inwestor giełdowy, Alexander Elder

KWANTOWY
UMYSŁ
kurs
SZYBKIEGO
CZYTANIA
i technik
ROZWOJU
INTELEKTU
dla
LICEALISTÓW,
STUDENTÓW
i DOROSŁYCH
Zadzwoń i umów się

NA BEZPŁATNĄ
lekcję pokazową.
tel. 061 66 38 700
www.akademianauki.pl

