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Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że chcesz od życia czegoś więcej. W cią-

gu ostatnich paru lat obserwowałem rozwój rynku wydawniczego i szko-

leniowego związanego z tematyką motywacji, biznesu i samorozwoju. 

Obecnie niemożliwe jest zapoznanie się z wszystkimi dobrymi pozycja-

mi w dość krótkim czasie. Dlatego napisałem tę książkę, która jest zbio-

rem tego wszystkiego, co jest na rynku najlepsze. Przedstawiam ci w niej 

sylwetki 25 ludzi, którzy odnieśli sukces w swoich branżach i w życiu, ich 

pomysły i wskazówki. Większość zaczynała od zera, lecz wykorzystała 

odpowiednie zasoby, które pozwoliły im osiągnąć sukces. W rozdziale 

pierwszym piszę jak ze zmartwieniami radziły sobie znane osoby. W roz-

dziale drugim przedstawiam metody bogacenia się i wyznaczania ce-

lów. W trzecim skoncentrowałem się na rozwoju duchowym. Przedsta-

wiam metody i pomysły, które zbliżą cię do sukcesu. Od ciebie zależy, 

czy je wykorzystasz, czy nie. Wiedz, że jesteś w lepszej sytuacji, niż więk-

szość z ludzi przedstawionych w tej książce, co sam dostrzeżesz czytając 

o ciężkich próbach, jakie musieli oni przejść. Wybrałem osoby, z których 

biografi ami nie zetknąłem się w większości opracowań. Wybrałem też 

osoby z różnych branż i reprezentujące różne postawy. To ty masz zde-

cydować, która z nich najbardziej do ciebie przemawia. Książka ta jest 

tylko zasygnalizowaniem pewnych postaw i pomysłów. Jeżeli zainspi-

rują cię myśli Thoreau, to prawdziwa droga dopiero przed tobą – zapo-

znanie się z całą jego twórczością i próba wykorzystania tego w życiu. 

Poprzez przedstawienie sylwetek i fi lozofi i tych osób, daję ci możliwość 

wejścia na głębszy poziom. To jest ten pierwszy krok, który musisz po-

stawić, aby dojść tam, gdzie pragniesz się znaleźć. Aby ci to pomogło 

i obyś się tam znalazł. Tego ci życzę i trzymam za ciebie kciuki!
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RichardBANDLER

CZAS CZAS 
SZYBKICH SZYBKICH 

ZMIANZMIAN

Richard Bandler jest chodzącą  legendą.  Wraz z Johnem Grin-
derem byli pierwszymi twórcami neurolingwistyki (NLP) 
i zdołali stworzyć fi lozofi ę życia, która pomogła ogromnej rze-
szy ludzi wyleczyć się ze swoich lęków, lepiej komunikować 
z innymi oraz wykorzystywać ją w życiu codziennym. Meto-
dy opracowane przez Bandlera były i są stosowane w leczeniu 
uzależnień i innych schorzeń. Bandler odkrył, że mózg uczy 
się szybko, dlatego jego terapie trwają kilka minut, zamiast 
wielogodzinnych sesji. Największą wartością, jaką stworzy-
ło NLP jest odkrycie tego, że każdy może powtórzyć czyjś 
sukces. Twórcy NLP odkryli, że ludzie, którzy odnieśli suk-
ces w swoich dziedzinach, opierali się na podobnym zbiorze 
cech i działań, które można naśladować. Wzorowanie się na 
innych osobach nazywa się w NLP modelowaniem. Poza roz-
wojem neurolingwistyki, Bandler zasłynął także jako wybit-
ny sprzedawca, który w okresie kryzysu paliwowego sprze-
dawał więcej paliwożernych cadillaców, niż zdołała wówczas 
sprzedać Toyota ze swoimi ekonomicznymi samochodami. 
Zawdzięczał to swojej charyzmie i umiejętnym wykorzysta-
niu technik NLP w sprzedaży. Obecnie NLP kojarzone jest 
z metodami manipulacji i w wielu przypadkach różni się od 
pierwowzoru, dlatego należy oprzeć się na „starej” szkole, 
jaką prezentuje Richard Bandler, John Grinder i jego współ-
pracownicy. Bandler jest zwolennikiem szybkiego działania. 



00011

Zgodnie z jego słowami nie należy żyć według zasady „kie-
dyś będziemy się z tego śmiać”, lecz należy śmiać się już te-
raz. Bandler udowodnił, że można stworzyć lepszą alternaty-
wę dla tradycyjnego leczenia fobii i dzięki zastosowaniu NLP 
w życiu codziennym znacznie je ulepszyć. Sam jest przeciw-
nikiem wspominania przeszłych wydarzeń, dlatego moż-
na podsumować jego fi lozofi ę następującym stwierdzeniem:

pamiętaj, że niezależnie od tego, 
jaka była twoja przeszłość, 

zawsze masz przed sobą przyszłość.

ćwiczenia: 

I   Poniższe ćwiczenie jest oparte na założeniach NLP i zmo-
dyfi kowane przeze mnie. Ma za zadanie osłabiać lęki, któ-
re cię dotykają. Nie jest to klasyczna metoda switch-pat-
tern, ale w takiej postaci jest dość skuteczna.
1.  Przywołaj obraz doświadczenia, które budzi w tobie lęk 

i którego chcesz się pozbyć.
2.  Powiększ go, wzmocnij dźwięk i kolory, umieść go na 

całym polu widzenia. Stwórz teraz obraz doświadcze-
nia, którego chcesz doświadczać zamiast negatywnego. 
Wzmocnij dźwięki, kolory, stwórz kotwicę*, np. poprzez 
zetknięcie kciuka z palcem wskazującym.

3.  Zmniejsz i umieść niechciany obraz po lewej stronie, 
a pożądany po prawej.

4.  Jak najszybciej zmniejszaj i przesuwaj zły obraz w lewy 
dolny róg, aby całkiem zniknął, a jednocześnie rozcią-
gaj pożądany obraz na całe pole widzenia, wzmacnia-
jąc dźwięki i barwy oraz odpalając kotwicę.

5.  Powtórz to od trzech do pięciu razy. Pamiętaj, że musi 
być to zrobione jak najszybciej.

*  kotwica to połączenie swojego pozytywnego odczucia z bodźcem zewnętrznym 
(fi zycznym)
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6.  Przywróć teraz niechciany obraz w najmocniejszej po-
staci i zobacz, czy budzi w tobie takie same negatywne 
odczucia, jak przed ćwiczeniem.

II  Asocjacja i dysocjacja. Asocjacja polega na tym, iż widzi-
my daną sytuację swoimi oczami, zaś w przypadku dyso-
cjacji widzimy ją z boku, oczami obserwatora. Warto uży-
wać techniki dysocjacji w różnych sytuacjach, zwłaszcza 
w tych, w których nie czujemy się pewnie. Jeżeli rozma-
wiasz z osobą, która budzi twoje obawy, zastosuj techni-
kę dysocjacji i zobacz siebie z boku, rozmawiającego z tą 
osobą. Dadaj do obrazu swojej osoby pozytywne aspekty 
(rozluźnienie, uśmiech na twarzy, pewność siebie). Zauwa-
żysz, że patrząc na tę samą sytuację z boku, twoje negatyw-
ne odczucia względem tej osoby będą słabsze. Potrzebna 
jest pewna wprawa, aby nie dając nic po sobie poznać i da-
lej uważnie uczestniczyć w rozmowie, dokonać dysocjacji. 
Dzięki praktyce można to osiągnąć. 

literatura i źródła:
Bandler R., Alchemia manipulacji, Gliwice 2006
Bandler R., Czas na zmianę, Gliwice 2007
Bandler R., Sekret NLP, Gliwice 2009
Bandler R., Magia w działaniu. Sesje terapeutycz-
ne Richarda Bandlera, Gliwice 2008
www.richardbandler.com 
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Dale Carnegie, podobnie jak wiele osób przedstawionych 
w tej książce, przeszedł długą drogę, aby osiągnąć sukces. Po-
chodził z farmerskiej rodziny, po przeniesieniu się do mia-
sta w 1909 r., zarabiał sprzedając żarówki. Nienawidził swo-
jej pracy, która ledwo pozwalała mu na przeżycie, noclegów 
w pokojach pełnych karaluchów i podłych restauracji, w któ-
rych jadał. Brakowało mu perspektyw na lepsze jutro. Mło-
dy Carnegie już w szkole postawił sobie cel – pisanie ksią-
żek. Porzucił znienawidzone zajęcie i rozpoczął edukację 
w kolegium nauczycielskim, dzięki któremu rozpoczął pra-
cę jako nauczyciel na kursach dla dorosłych. Mimo starań, 
nie został przyjęty na lepsze posady uniwersyteckie. Jed-
nakże wyszło mu to na dobre. Praca nauczyciela pozwoliła 
mu pozbyć się nieśmiałości oraz rozwinąć zdolności jasne-
go przemawiania i pomocy innym ludziom. Jego uczniowie 
czynili szybkie postępy, lecz brak im było umiejętności na-
wiązywania dobrych kontaktów z ludźmi. To skłoniło Carne-
giego do napisania pierwszej książki pt. „Jak zdobyć przyja-
ciół i zjednać sobie ludzi”, która szybko stała się bestsellerem. 
Kolejną trudnością, z jaką zmagali się jego słuchacze, był 
brak metod, pozwalających radzić sobie ze zmartwieniami. 
W ten sposób powstała książka „Jak przestać się martwić i za-
cząć żyć”, która stała się również bestsellerem. Carnegie zdo-
łał pomóc bezpośrednio i pośrednio ogromnej ilości ludzi. 

DaleCARNEGIE

NIE DAJ SIĘ NIE DAJ SIĘ 
ZMARTWIENIOMZMARTWIENIOM
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Jego metody, opracowane i przetestowane wiele lat temu, nie 
straciły na aktualności. Dzięki własnemu uporowi i determi-
nacji, z biedaka, został szanowanym pisarzem i zdołał zreali-
zować swoje dziecięce marzenia. Carnegie działał wiele na 
rzecz poprawy jakości pracy i obsługi w biznesie. W tym celu 
w 1912 r. założył fundację swojego imienia, która działa dzisiaj 
z powodzeniem w 80 krajach, pomagając fi rmom w rozwo-
ju ich pracowników. Carnegie zwracał uwagę na to, aby cie-
szyć się dniem dzisiejszym, a odcinać od tego, co było wczoraj 
i tego, co będzie jutro. Postawę tę dobrze obrazują jego słowa:

dźwiganie dzisiaj ciężaru jutra oraz ciężaru 
dnia wczorajszego powali nawet najsilniejszych

ćwiczenia:

Przedstawiam ci prostą metodę, która pozwala skutecznie 
radzić sobie z problemami:

W sytuacji, kiedy zmagasz się z problemem, usiądź, weź dłu-
gopis, kartkę papieru i wykonaj następną rzecz:

1. Napisz na górze kartki swój problem.
2.  Pod spodem napisz pytanie: „Co najgorszego się wyda-

rzy, jeżeli ten problem się zrealizuje?”
3.  Wypisz wszystkie odpowiedzi.
4.  Przeanalizuj to, co napisałeś. W 99% przypadków zdasz 

sobie sprawę, że konsekwencje nie będą miały większe-
go wpływu na twoje życie. Pozwoli ci to także przygo-
tować się na czarny scenariusz. 

5.  Wybierz ten konkret, który jest dla ciebie najbardziej 
kłopotliwy. Skorzystaj z pomysłów, jakie masz w chwili 
obecnej. Jeżeli nie jest ich wystarczająca ilość lub w ogó-
le, to zadaj sobie pytanie: Jak mogę poradzić sobie z tym 
problemem i czekaj na odpowiedź, jakiej udzieli ci twoja 
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podświadomość (więcej o podświadomości w rozdzia-
le o Josephie Murphym).

Pamiętaj, że 90% rzeczy, które uważamy za problem, są w rze-
czywistości błahostkami, którymi nie ma sensu się przejmo-
wać. Doskonale opisuje to Mark Twain:

jestem starym człowiekiem i zdaję sobie sprawę 
z olbrzymiej ilości możliwych problemów, ale 
większość z nich nigdy mi się nie przytrafiła

A gdy już zmagasz się z prawdziwym problemem, zastanów 
się nad słowami: Anthony’ego Robbinsa:

nigdy nie wolno poświęcać więcej niż 10% 
własnego czasu problemowi. a pozostałe 
90% należy przeznaczyć na wynajdywanie 

rozwiązań tego problemu

literatura i źródła:
Carnegie D., Jak przestać się martwić i zacząć żyć, Warszawa 2006
Carnegie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Warszawa 2010
www.dalecarnegie.com 
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NormanVincentPEALE

POTĘGA POTĘGA 
MYŚLIMYŚLI

Norman Peale imał się w swoim młodym życiu wielu róż-
nych zajęć. Pracował jako roznosiciel gazet, akwizytor, a na-
stępnie reporter. Jako syn pastora, miał początkowo pewne 
opory, aby również pójść tą drogą, ale ostatecznie, po zmia-
nie wyznania na Kościół Reformowany, rozpoczął pracę pa-
stora. Jego nauki stały się bardzo popularne i tym sposobem 
powstała książka „Moc pozytywnego myślenia”, uznawana 
za pierwszą tego typu pozycję na świecie. Nauki Peale’a były 
również nadawane przez radio i telewizję. Peale opiera się 
na wierze i w niej widzi rozwiązanie wszystkich zmartwień. 
Choć dla osób niewierzących jego nauki mogą się momenta-
mi wydawać zbyt zdominowane przez postać Chrystusa, trud-
no odmówić im skuteczności. W ciągu swojego życia Peale 
napisał jeszcze wiele innych książek, będących rozwinięciem 

„Mocy..”, jak np. „Możesz jeśli myślisz, że możesz”. W 1945 r., 
wraz ze swoją żoną Ruth, założył Fundację dla Życia Chrze-
ścijańskiego. Peale, dzięki niezłomnej wierze i konsekwencji, 
dzięki której nigdy nie odszedł od swoich nauk, zdołał osią-
gnąć duży sukces, którym zapewne było dla niego nie sprze-
danie pięciu milionów egzemplarzy „Mocy...”, lecz pomoc 
czytelnikom swojej książki. Sam podsumowuje potęgę wia-
ry, tkwiącą w każdym człowieku, następująco:
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w twoim umyśle działają dwie potężne siły: 
strach i wiara. strach jest bardzo potężny, 

ale wiara jest jeszcze potężniejsza

ćwiczenia:

Norman Peale zwraca uwagę na potrzebę wyciszenia i ode-
rwania się od codziennego pośpiechu. Słusznie zauważa, że 
najlepszą metodą jest medytacja. Przedstawiam proste tech-
niki medytacji, które może zastosować każdy: 

I   Pierwszym sposobem jest koncentracja na oddechu. Usiądź 
w wygodnym fotelu. Nastaw stoper na odpowiednią ilość 
minut. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy. Zamknij oczy. 
Skup się jedynie na rytmice swojego oddechu. Początkowo 
będziesz miał trudności polegające na tym, że będziesz sam 
próbował kontrolować swój oddech, ale szybko to opanu-
jesz. Gdy jakakolwiek myśl przyjdzie ci do głowy, pozwól 
się jej pojawić i odejść. Zrób to samo z następną i następ-
ną. Nie stawiaj tamy dla ciągu swoich myśli – to spowodu-
je napięcie, pozwól im płynąć dalej, aż znikną. Pod koniec 
transu weź trzy głębokie wdechy i wydechy, przeciągnij 
się i otwórz oczy. Najlepiej zacząć od krótkich sesji – po 
2–3 minuty i zwiększać je do czasu, który uznasz za sto-
sowny. Zadbaj o to, aby nikt ci nie przeszkadzał – najle-
piej poinformuj innych o tym, że będziesz teraz medyto-
wał i poproś o to, aby przez 10 minut nikt ci nie zakłócał 
spokoju. Wyłącz telefon – ten czas należy tylko do ciebie. 

Metodę tę można stosować w różnych sytuacjach. Ja stosu-
ję ją podczas chodzenia po górach. Przed wejściem na szlak 
koncentruję się na tempie swojego oddechu i cały czas dbam 
o to, aby był on równy. Oczywiście na początku wszyscy 
mnie mijają i dziwią się, jak można tak wolno iść doliną. 
Jednakże po godzinie to ja mijam ich zziajanych na polanie 
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i próbujących złapać oddech, i idę dalej. Co więcej, nie czu-
ję zmęczenia. Podświadomość nie analizuje tego co do niej 
spływa. Jeżeli oddychałem w równym tempie idąc prostą 
drogą i oddycham w takim samym tempie wchodząc pod 
wzniesienie, nie widzi ona różnicy. W efekcie nie powstają 
u mnie objawy normalnego zmęczenia. Ono oczywiście wy-
stępuje, ale jest o 70% mniejsze, aniżeli byłoby bez zastoso-
wania tej metody. 

II   Druga metoda jest również prosta. Wszystko wygląda po-
dobnie, poza obiektem skupienia. Tym razem ma to być 
dźwięk. Zwracaj uwagę na każdy dźwięk, jaki usłyszysz: 
radio, szczekanie psa, przejeżdżający samochód. Nie ana-
lizuj ich, a jedynie rejestruj. 

Medytować możesz w każdym miejscu – sklepie, poczekal-
ni, nudnej naradzie, a nawet w aucie (oczywiście nie podczas 
jazdy, ale stojąc w korku dlaczego nie?). Największe korzyści 
płynące z medytacji są następujące: uspokojenie dzięki da-
niu upustu swoim myślom, lepsza koncentracja i nabranie 
dystansu do spotykających cię trudności.

literatura i źródła:
Peale V. N., Moc pozytywnego myślenia, Warszawa 2009
Peale V. N., Możesz, jeśli myślisz, że możesz, Warszawa 2005
www.normanvincentpeale.wwwhubs.com 
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DrRober tANTHONY

GRUNT GRUNT 
TO PEWNOŚĆ TO PEWNOŚĆ 

SIEBIESIEBIE
Robert Anthony jest osobą o wielu talentach. Oprócz tego, iż 
jest doktorem psychologii, jest jednocześnie psychoterapeu-
tą, trenerem NLP, doradcą korporacji biznesowych i hipno-
tyzerem. Od lat współpracuje z wieloma fi rmami z listy For-
tune 500. 30 lat praktyki pozwoliło mu wydać wiele książek, 
nauczyć wielu ludzi bardziej w siebie wierzyć i uwolnić po-
tencjał swoich możliwości. Robert Anthony, poza standardo-
wymi metodami, jak choćby spisywaniem celów, dużą wagę 
przywiązuje do nabywania pewności siebie, nie zapomina-
jąc jednocześnie o technikach afi rmacji i wizualizacji. Robert 
Anthony krok po kroku przeprowadza każdego od postawy 
zniechęcenia do entuzjastycznej wiary w siebie. Brak zapo-
znania się z jego naukami byłby sporą stratą dla osób chcą-
cych odnieść sukces i czuć się lepiej niż w chwili obecnej. Ro-
bert Anthony opiera się w swoich metodach na sprawdzonych 
naukach takich ludzi, jak: Napoleon Hill, Joseph Murphy 
czy Ralph Emerson. Robert Anthony kładzie duży nacisk na 
to, aby pozostać sobą, co wyraża w następujących słowach:

chwila, w której zaczynamy porównywać siebie 
z kimkolwiek innym, jest początkiem 

zniewolenia psychicznego
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ćwiczenia:

Robert Anthony kładzie słusznie duży nacisk na budowanie 
pewności siebie. Jest wiele różnych złożonych metod i szkół, 
w jaki sposób ją budować lub wzmacniać. Myślę, że najlep-
szą i najprostszą metodą jest po prostu zrobienie tego, cze-
go się boisz. Również najłatwiej i najszybciej można wpro-
wadzić ją w życie. Wybierz tę rzecz, czynność lub cokolwiek 
innego, co pozbawia cię pewności siebie: spotkania z klien-
tami, przemawianie w większym gronie, itd. Gdy powsta-
nie okazja do zrobienia kroku w tym kierunku, po prostu to 
zrób. Zadzwoń do klienta, z którym boisz się spotkać i idź 
na to spotkanie. Nie jest ważne, czy sprzedasz mu cokolwiek 

– nie to jest celem. Zobaczysz, że nie było to aż takie straszne 
i wzmocni to twoją pewność siebie. Jak myślisz – będziesz się 
czuł lepiej przed następnym spotkaniem? Zabierz głos na fo-
rum. Może to być krótkie, ogólne stwierdzenie czy pytanie – 
to też nie jest najważniejsze. Zobaczysz, że inni uważnie cię 
wysłuchali, przedyskutowali tę kwestię i życie potoczyło się 
dalej. Działaj natychmiast, nie analizuj, nie zastanawiaj się, 
po prostu to zrób! Nic nie przynosi takiego poczucia zado-
wolenia, jak udane wyjście poza swoją strefę komfortu. Nie-
śmiałość jest cechą, która nie jest negatywnie postrzegana 
przez otoczenie. W ten sposób nieraz stajemy się coraz bar-
dziej nieśmiali, bo „tacy już jesteśmy”. Jednakże wszystko to 
działa na naszą niekorzyść, gdyż cecha ta staje się ogromną 
przeszkodą w poznawaniu nowych ludzi i w realizacji wła-
snych inicjatyw. Najważniejsze jednak jest to, że można z nią 
skutecznie walczyć, między innymi dzięki metodom opraco-
wanym przez Roberta Anthony’ego.

literatura i źródła:
Anthony R., Pełnia wiary w siebie, Warszawa 2009
www.drrobertanthony.com 
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Być może słyszałeś już historię Morrisa Goodmana, lecz jest 
ona tak niezwykła, że można ją opisywać w nieskończoność. 
Morris Goodman mógł z całą pewnością stwierdzić, iż od-
niósł w życiu pełny sukces. Dzięki swojej pracy zdołał dorobić 
się sporych pieniędzy, miał kochającą żonę i dzieci. Wszystko 
to zmieniło się w jednej chwili, gdy w 1981 r., podczas szkole-
niowego lotu, jego samolot się rozbił. W efekcie Morris został 
kompletnie sparaliżowany, nie było jednego narządu, który 
funkcjonowałby normalnie. Jedyną rzeczą, jaką był w stanie 
robić, to mruganie powiekami. Trudno się dziwić diagnozie 
lekarzy, brzmiącej, iż nie ma żadnej nadziei na poprawę. Jed-
nak Morris nie poddawał się, gdyż mimo utraty kontroli nad 
swoim ciałem, pozostała mu kontrola nad najważniejszym – 
swoimi myślami. Wiedział, że to myśl tworzy rzeczywistość, 
a nie odwrotnie. Postawił sobie ambitny cel: wyjść ze szpita-
la na Gwiazdkę o własnych siłach. Wkrótce zaczął sam oddy-
chać. Ciągle wizualizował siebie jako zdrową osobę, opuszcza-
jącą szpital. Po ośmiu miesiącach Morris wyszedł ze szpitala 
na własnych nogach. Czekała go oczywiście długa rehabili-
tacja, ale to nie miało już większego znaczenia dla jego życia. 
Morris, który dostał po tym wszystkim przydomek „Mirac-
leman”, podsumował swoje wyzdrowienie w dwóch zdaniach:

człowiek staje się tym, co myśli
nieważne, co mówią inni – ważne, co ty o tym sądzisz

Morris„Miracleman”GOODMAN

NIE MA RZECZY NIE MA RZECZY 
NIEMOŻLIWYCHNIEMOŻLIWYCH
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Studiując przypadek Morrisa Goodmana, przypomina mi się 
podobny, jaki dotknął opisywanego tutaj Richarda Bandlera. 
Gdy dostał zawału, został szybko przewieziony do szpitala. 
Podczas przeniesienia na oddział intensywnej terapii jeden 
z przyjmujących go lekarzy powiedział mu, aby nie wierzył 
w to, co powiedzą inni lekarze. Po zapanowaniu nad sytu-
acją, postawili oni diagnozę, iż do końca życia pozostanie 
sparaliżowany. Lecz Bandler pamiętał o słowach tamtego le-
karza i podobnie jak Morris Goodman, panował nad swoimi 
myślami. W stosunkowo szybkim czasie powrócił do pełnej 
sprawności. Morris Goodman jest żywym przykładem na to, 
że myśl potrafi  wykreować rzeczywistość. Jaka to będzie rze-
czywistość? To już zależy od ciebie.

ćwiczenia:

I   Od dzisiaj w każdym momencie, gdy będziesz narzekał 
na swoje zdrowie, przypomnij sobie sytuację, w jakiej zna-
lazł się Morris Goodman po wypadku i odpowiedz sobie 
na pytanie: czy naprawdę jest tak źle?

II   Od dzisiaj w każdej sytuacji, gdy ktoś powie ci, że to się 
nie uda, miej w pamięci słowa Morrisa, iż ważne jest tyl-
ko to, co ty o tym sądzisz. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby 
wszyscy pionierzy po słowach „to niemożliwe” zaprzesta-
li pracy nad swoimi wynalazkami?

literatura i źródła:
Byrne R., Sekret, Warszawa 2007
Filmy: „Th e Secret” oraz „Th e Opus”
www.themiracleman.org 


