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Książkę tę poświęcam ludziom, bez których ja sama nigdy nie 

pomyślałabym, że mam szansę spełniać swoje marzenia: Annie 

i Agnieszce Frolik, dzięki którym miałam szansę uwierzyć w siebie 

i zdobyć możliwość spełnienia siebie; mojemu narzeczonemu, 

Norbertowi, za wsparcie, mojej rodzinie za wiarę w moją osobę 

oraz doktorowi Marcinowi Kopocińskiemu, który snując swoje 

własne marzenia, popchnął mnie do spełnienia mojego, jakim było 
napisanie tej właśnie książki.

Dziękuję.
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WstępWstęp

Moja książka może się przysłużyć każdej osobie, która chce spełnić 

swoje marzenie lub zrealizować inny, ważny dla siebie plan. Oprócz 

tego różne rady w niej zawarte są tak uniwersalne, że można je wyko-

rzystać w codziennym życiu w celu jego polepszenia oraz samodo-

skonalenia się.

Uwzględniłam w niej różnego rodzaju typy osób, ich potrzeby, braki, 

mocne strony,  co jest  jej  dodatkową cenną właściwością.  Uczę od 

podstaw poszczególnych kroków.

W mojej książce jest odpowiednia ilość prostych wyjaśnień i przykła-

dów. Teorii jest tylko tyle, ile trzeba, nie więcej.

Jest tu bardzo duża liczba ćwiczeń, które mają stymulować Czytelni-

ka do aktywności, by nie skończyło się tylko na przeczytaniu książki 

i odłożeniu jej na półkę. Ważne, by otrzymał on z niej rzeczywiste po-

lepszenie swojego życia oraz udoskonalenie siebie, co będzie mu ko-

rzyścią pewnie na całe życie.

Dodatkową zaletą tej książki jest to, że w zasadzie od rozdziału trze-

ciego nie trzeba jej czytać po kolei – można „skakać” po rozdziałach, 

czytając i przerabiając właśnie to, co Czytelnika najbardziej interesu-

je lub z czym ma problem i chce to udoskonalić.

Zapraszam do czytania i aktywnego korzystania z niniejszej książki!

POWODZENIA!POWODZENIA!
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Krok pierwszy – dowiedz się, o co chodziKrok pierwszy – dowiedz się, o co chodzi

Chcemy spełniać marzenia. To daje nam szczęście i poczucie spełnie-

nia w życiu. Jednak tak niewielu z nas realizuje i osiąga swoje cele.

Tak mało ludzi na świecie naprawdę spełnia swe marzenia. Żyjemy 

z dnia na dzień, od czasu do czasu wpadając w smutną chwilę zadu-

my, myśląc nieustannie:

Co by było, gdyby…?

Co  by  było,  gdybym  wtedy  postąpił  inaczej?  Co  by  było,  gdybym 

w odpowiednim momencie swojego życia wiedział, co robić i zrobił 

to? Co by było, gdybym się odważył? Gdybym miał więcej szczęścia 

i zdolności. Jak wtedy wyglądałoby moje życie? Na pewno lepiej.

W swojej książce proponuję, by zamiast podobnych rozmyślań, za-

cząć w końcu odpowiednio działać, bo wtedy masz naprawdę olbrzy-

mią szansę na sukces.

– Ale jak działać? – zapytasz. – Przecież ja tak w ogóle to nawet nie 

bardzo wiem, czego chcę… Poza tym nie mam czasu na żadne inne 

działania poza pracą i zajmowaniem się domem. Nie mam szczęścia, 

nie umiem.

Ja Ci odpowiem:

Nauczysz się tego z mojej książki. Zastosuj wszystkie podane ćwi-

czenia, a na pewno przybliży Cię to do Twojego sukcesu. 
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Nie wiesz, jak dążyć do celu? Jak go osiągnąć? Ja Ci wskażę drogę 

i wyjaśnię zasady, którymi warto, byś się kierował.

Zasady osiągania celów

Zasada nr 1 – dowiedz się, o co chodzi

By osiągnąć jakiś cel, najpierw musisz wiedzieć, co łatwo dostępnego 

możesz wykorzystać,  jakie prawidła rządzą sukcesem. Podstawową 

tu zasadą jest znajomość pewnych reguł psychologicznych, a jedna 

z nich mówi, że nie osiągniesz tego, czego nie ma w Twoim umyśle. 

To znaczy, że jeśli Twoim celem jest bogactwo, a Ty wciąż myślisz 

o tym, jaki jesteś biedny, to nie dziw się, że nie zauważasz okazji na 

polepszenie swojego statusu materialnego, jakie daje Ci życie.

Dzieje się tak dlatego, że widzimy głównie to, co zaprząta nasz umysł. 

Nie raz pewnie i  nie dwa zauważyłeś, że gdy intensywnie o czymś 

myślisz,  na przykład o czerwonym fordzie focusie, to wciąż zauwa-

żasz na ulicy właśnie tę markę wśród wielu innych aut. Nic dziwnego 

zatem, że jak myślisz o biedzie, to właśnie ją spotykasz na każdym 

kroku, a wszystkie okazje, których z powodu swojego negatywnego 

toku myślenia nie zauważasz, przechodzą Ci koło nosa.

Zmień sposób myślenia, a zaczniesz zauważać takie sytuacje, które, 

o ile  tylko  je  dobrze  wykorzystasz,  przyczynią  się  do  pomnożenia 

Twojego dochodu.

Ja zastosowałam tę zasadę w swoim życiu i z osoby zarabiającej na 

początku jedyne 3,41 zł netto za godzinę (rok 2005), zaczęłam po ja-

kimś czasie zarabiać wielokrotnie więcej. Ta zasada naprawdę działa!
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Drugą podstawową zasadą jest to, że musisz działać tak, by na pozio-

mie podświadomym być przekonanym o tym, że sukces jest dla Cie-

bie możliwy. Freud podzielił psychikę człowieka na trzy różne części:

Id – część nieświadoma umysłu człowieka, „dusza”, część, odpo-

wiedzialna za pamięć, emocje, w niej jest to, w co naprawdę wie-

rzysz. To część nielogiczna umysłu. Jest ona niezwykle ważna. To 

od niej zależy większa część naszego sukcesu.

Dlaczego?  Wyjaśnię  to  na  przykładzie:  możesz  chcieć  pójść  na 

kurs angielskiego. Świadoma część Twojego umysłu wie, że to Ci 

się przyda w pracy i ogólnie w życiu. Na dodatek masz nawet wy-

starczającą sumę pieniędzy na ten cel, a zajęcia odbywają się nie-

daleko Twojego domu w dogodnym dla Ciebie czasie. Wszystkie 

warunki są więc spełnione, byś zapisał się na ten kurs. Tak mówi 

logika (część świadoma – ego).

Natomiast jeśli w części id, czyli nieświadomej, są jakieś wątpli-

wości co do tego kursu (na przykład: „Eeee, tak naprawdę, to wca-

le mi się nie chce chodzić na ten kurs. Po co mi on. Przeżyję bez 

znajomości języka angielskiego. Wolę w tym czasie iść do pubu.”), 

to  skutecznie  ona  zbojkotuje  najlepszy,  najlogiczniejszy  nawet 

plan działania. Nie osiągniesz wtedy żadnego sukcesu. Poza tym 

to, co mamy w swojej podświadomości, determinuje również nasz 

poziom motywacji do osiągnięcia celu, a on z kolei określa nasze 

działania, dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jak sobie poradzić 

ze  swoją  podświadomością,  by  stanowiła  ona  ułatwienie,  a nie 

przeszkodę w spełnianiu Twoich marzeń. Nauczysz się tego w mo-

jej książce.

Ego – czyli część świadoma, o której już wspomniałam. Jest to lo-

giczna część umysłu. Odpowiada za decyzje. Id powinien być „ko-

niem, którym kieruje, zgodnie ze swoim życzeniem, ego”. Ale nie-

stety  rzeczywistość  przeważnie  wygląda  inaczej.  Często  wiemy, 

czego chcemy, mamy plan osiągnięcia tego czegoś, ale nie robimy 

nic, gdyż rządzi nami id. Dlatego zamiast wziąć się roboty i zacząć 
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