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a¿dy z nas codziennie u¿ywa s³ów do
zakomunikowania w³asnych emocji i potrzeb, do okrelenia sytuacji i do wyra¿enia
radoci. Codziennie wypowiadamy wiele s³ów
do bliskich nam osób, do znajomych lub ludzi
mniej znanych.
Energia s³owa jest jednym z trzech podstawowych narzêdzi twórczych w naszym wiecie,
gdzie:
MYL tworzy z obrazów naszej wyobrani
konkretne zamówienia na drodze dowiadczeñ
naszego ¿ycia.
S£OWO te zamówienia wysy³a do realizacji.
S³owo potwierdza na fali energii emocji i uczuæ
nasze zapotrzebowanie wyra¿one mylami.
Pisane s³owo pieczêtuje zamówienie.
Za CZYN jest skutkiem myli i s³ów, jest rezultatem energii dzia³añ fizycznych w naszym
¿yciu. Pocz¹tkiem i koñcem. Jest energi¹
skutku i przyczyny.
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Myl, s³owo i czyn  to trzy emanacje
jednej energii twórczej, trzy stany jej dzia³ania.
To trzy potê¿ne narzêdzia, które posiada ka¿dy z nas. Mo¿emy ich u¿ywaæ, wykorzystuj¹c
ich mo¿liwoci albo je ignoruj¹c. Ta ksi¹¿ka
jest o tym, jak u¿ywaæ potê¿nego narzêdzia
swoich s³ów do kszta³towania pozytywnej twórczej i radosnej atmosfery swojego codziennego ¿ycia.
A wiêc s³owo.
Moc twórcza s³owa jest wsparta ogromnym
potencja³em energii naszych myli i emocji,
które uaktywniamy w naszym ciele i umyle,
wyobra¿aj¹c sobie obrazy w pamiêci, wypowiadaj¹c s³owa lub je zapisuj¹c.
Moc s³owa wzmacnia energia wizualizacji.
Podwiadome programy dzia³ania i przekonania czêsto decyduj¹ o naszych zachowaniach.
Pamiêtajmy o tym, ¿e myl, mylokszta³t, wyobra¿ony obraz i s³owo, czyli zwerbalizowanie
myli, s¹ kluczami do pracy z nasz¹ podwiadomoci¹. Myli i s³owo to narzêdzia naszej
codziennej pracy, nieustannie wykonywanej
mniej czy bardziej wiadomie. Te narzêdzia mog¹
wspó³pracowaæ z urz¹dzeniem zwanym nasz¹
podwiadomoci¹. Jeli potrafimy ich u¿ywaæ,
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mog¹ to czyniæ nader skutecznie i bardzo u³atwiæ nam pracê.
Jedn¹ z podstawowych cech urz¹dzenia zwanego podwiadomoci¹ jest to, ¿e nie czyta i nie
zna s³owa nie. Podwiadomoæ nie reaguje na
s³owo nie, ignoruje je jako niezrozumia³y dla
siebie b³¹d systemu. Dlatego w³anie powinnimy z odpowiedzialnoci¹ formu³owaæ nasze
mylokszta³ty, myli i s³owa tak, aby by³y one
czytelne dla naszej podwiadomoci, a nie naje¿one b³êdami.

Jeli mówisz:
Nie chcê znowu
przez to przechodziæ!!!
 twoja podwiadomoæ czyta:
Szef chce znowu
przez to przechodziæ!!!.

Ty zawsze jeste dla podwiadomoci jej
szefem, nawet jeli masz bzdurne zachcianki.
Podwiadomoæ nie analizuje i nie wybiera
dla ciebie niczego, ona spe³nia twoje polecenia
dok³adnie tak, jak je s³yszy i widzi. Reaguje na
wszystkie obrazy, jakie tworzysz w ci¹gu dnia

11

S£OWNIK DOBRYCH S£ÓW

i jakie przechodz¹ przez twoj¹ g³owê. Twoja
wizualizacja to zamówienia, które odbiera
twoja podwiadomoæ.
Jeli teraz chcesz zapytaæ, dlaczego wiêc nie
mam jeszcze tego domu, o którym marzê, albo
nie jestem jeszcze tam, gdzie chcê w ka¿dej
innej kwestii, to tak, jakby sk³ada³ zamówienia na kupki: Szef chce czerwone BMW, Szef
chce bia³ego mercedesa, Szef chce jacht,
a podwiadomoæ chce spe³niæ oczekiwania
Szefa. Tyle tylko, ¿e niezdecydowane i niekonkretne zamówienia rozpraszaj¹ dzia³anie za
ka¿dym razem, gdy sztab przystêpuje do ich
realizacji. Szef nagle zmienia zamówienie, wiêc
sztab znowu przystêpuje do realizacji, szef
w krótkim czasie zmienia zamówienie, a sztab
znowu przystêpuje do realizacji itd.
Poza b³êdem rozdrobnienia i rozproszenia
mamy te¿ czêsto do czynienia ze sprzecznymi
komunikatami w nas samych. Bo niby mówimy: chcê mieæ dom z ogrodem, ale jednoczenie mylimy: a kto mi dach naprawi, a kto mi
pomo¿e odnie¿aæ, a kto mi pomo¿e grz¹dki
kopaæ, a kto tu bêdzie drewno nosi³ itp. Jeli
wiêc jeden pracownik sztabu  podwiadomoci  poszed³ realizowaæ zamówienie: Szef
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chce dom z ogródkiem, a piêciu posz³o powstrzymaæ tê realizacjê obawami Szefa, to
realizacja ta zostanie po prostu wstrzymana.
Nic nadzwyczajnego, przecie¿ sami wydalimy
zamówienia i polecenia, a poleceñ wstrzymania by³o wiêcej.

Podwiadomoæ nie odró¿nia
obrazów rzeczywistych od
nierzeczywistych, czyli dokonanych
od niedokonanych. Dla niej
ka¿dy obraz: tak z przesz³oci,
jak i z teraniejszoci, a tak¿e
wyobra¿ony na przysz³oæ,
jest równie wa¿ny.

Tak w³anie czêsto dzia³amy... bezmylnie
i bez odpowiedzialnoci za w³asne s³owa
i myli, dlatego bardzo proszê wszystkich, którzy maj¹ zamiar wiadomie korzystaæ z narzêdzi w³asnych myli i s³ów, o samokontrolê,
o wewnêtrzn¹ uwagê. Nikt na wiecie nie zrobi tego za nas. Tylko my mo¿emy wiadomie
przej¹æ kontrolê nad naszymi mylami
i s³owami tak, aby tworzyæ takie ci¹gi zdarzeñ, które nas satysfakcjonuj¹, i takie zbiegi
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okolicznoci, które doprowadz¹ nas do zamierzonego celu.
A tu wbrew pozorom wiêkszoæ z nas pragnie ciszy w sercu, spokoju i pokoju w sobie,
zadowolenia z siebie samego i z naszego ¿ycia.
¯ycie to ci¹g zmian. Jak mówi¹ tradycje Wschodu: ¯ycie to rzeka. Pamiêtaj  powiedzia³ mi
kiedy mój Wydawca w ciê¿kiej dla mnie chwili
 Rzeka p³ynie.
Nie zatrzymasz niczego, co przeciek³o ci
przez palce. Masz przed sob¹ mo¿liwoci p³yniêcia t¹ rzek¹ i podziwiania jej uroku. Ciesz
siê ka¿d¹ chwil¹  niech ona bêdzie dla Ciebie
szczêliwym wydarzeniem, piêkn¹ lekcj¹,
prac¹ godn¹ i wa¿n¹. Tego w³anie wszystkim
nam ¿yczê.
Ten s³ownik powsta³ po to, aby rozwietliæ
nasze s³owa. Powsta³ po to, bymy wiadomie
u¿ywali pozytywnej werbalizacji, abymy
z przyjemnoci¹ korzystali z naszych w³asnych
myli i s³ów w procesie kszta³towania naszego
¿ycia.
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