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DLA CIEBIE :

“Kiedy jesteś wdzięczny,
znika strach, a pojawia się obfitość.”
Anthony Robbins
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I. MOJE ZAPROSZENIE DLA CIEBIE
DO KRAINY WDZIĘCZNOŚCI

Z całego serca jestem wdzięczna za to, że
Jesteś i za moment dowiesz się, jak magia
wdzięczności może odmienić oraz poprawić
jakość Twojego życia!
Czeka Cię niezwykle fascynująca podróż, aż
normalnie Ci zazdroszczę:) Mam wielkiego
banana na twarzy, ponieważ wiem, o czym piszę;)
Zdaję sobie sprawę, ile dobrego i pięknego
przyniesie Ci praktykowanie wdzięczności. Już
od pierwszego dnia uczciwego wdrożenia
nawyku doceniania wszystkiego, co Cię otacza,
poczujesz niesamowicie ciepłą energię oraz cudowne uczucie dziecięcej radości, które
sprawią, że Twoje postrzeganie świata się zmieni, Twoje samopoczucie się poprawi oraz
przyjdzie upragnione szczęście i niebiański wewnętrzny spokój.
Nie wiem kim Jesteś, co robisz w życiu, czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz oraz jaka
jest Twoja sytuacja, ale jedno wiem na pewno - WDZIĘCZNOŚĆ JEST LEKARSTWEM NA
WSZYSTKO! Pomoże Ci we wszystkim. Sprawi, że codziennie będziesz miała wiele
powodów do radości. Uśmiech na Twojej twarzy zagości na stałe. Nabierzesz ogromnej
pewności Siebie oraz wiary w innych ludzi. Zaczniesz dostrzegać piękno otaczającego Cię
świata. Zmieni się Twoje nastawienie do problemów. Zrozumiesz, że w życiu istnieją tylko
niewiarygodnie motywujące wyzwania, które są nam bardzo potrzebne, aby nas wzmocnić.
Pewnego dnia poczujesz, jak zmienia się Twoje myślenie. Zorientujesz się, jak wiele
w Twoim otoczeniu zachodzi korzystnych transformacji. Twoje samopoczucie, zdrowie oraz
stosunki z innymi poprawią się na lepsze. Pewnego dnia zatrzymasz się i uzmysłowisz sobie,
że nawykowo dostrzegasz tylko i wyłącznie rozwiązania. Zrozumiesz, jak niesamowicie
wielkiej, fantastycznej i pozytywnej rewolucji dokonała wdzięczność w Twoim życiu!
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Pewnie zastanawiasz się, skąd to wiem? Skąd ta pewność?
Myślę, że najlepszą odpowiedzią na te pytania, będzie podzielenie się z Tobą moją
historią, która jest niezbitym dowodem na to, jak wdzięczność zmienia życie!
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II. JAK ODKRYŁAM WŁASNĄ DROGĘ
DO KRAINY WDZIĘCZNOŚCI.

Ciekawa jestem, czy miałaś w swoim życiu taki
moment, kiedy znalazłaś się w bardzo ciężkiej
sytuacji i odczuwałaś okropne poczucie
bezradności. Nachodzą Cię wtedy myśli typu:
nie mam sił, nie dam rady, za bardzo wszystko
mnie przytłacza.... Zaczynasz się zastanawiać, czy
błędy, które popełniłaś w życiu, były warte
popełnienia?! Analizujesz całe swoje życie
i dochodzisz do wniosku, że coś chyba poszło
nie tak ;/ Czujesz się źle, dochodzi do Ciebie
świadomość, iż decyzje, które podjęłaś
wcześniej, były niekoniecznie dobre. Dlaczego?
- ponieważ doprowadziły Cię do tej sytuacji,
w której właśnie się znalazłaś…
Na początku starasz się uśmiechać, myśleć pozytywnie, ale nagle przychodzi bezsilność,
poczucie bezsensu i brak energii, aby to wszystko odwrócić, poukładać, zmienić…
Na szczęście po każdej burzy zawsze przychodzi słońce! - tak pomyślałam, gdy przyszła
do mnie pewna możliwość. Otworzyły się przede mną kolejne drzwi, dzięki czemu (wtedy
tak myślałam) mogłam rozwiązać większość moich problemów. Wydawało mi się,
że wszystko zaczyna układać się po mojej myśli. Nowa praca, nowe perspektywy, ogromny
potencjał, rozwój, zdobycie nowego doświadczenia i kompetencji, same plusy - wszystko
tak to widziałam na tamten moment.
Jednak nic nie dzieje się bez przyczyny i czasami nie mamy wpływu na to, co nam się
przytrafia. Przez czyjąś głupotę doznałam poważnego urazu odcinka szyjnego kręgosłupa.
W jednym wielkim skrócie: ZNOWU WSZYSTKO MI SIĘ ZAWALIŁO… Przeszywający
nieustanny ból, cierpienie, ciągłe złe samopoczucie, okropny humor, smutek, żal, gniew,
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frustracja, niezrozumienie, dezorientacja, obwinianie, narzekanie, złość, czepianie się tych,
którzy na to nie zasługiwali… To wszystko towarzyszyło mi przez kilka miesięcy.
Do tego wszystkiego doszła wściekłość i niecierpliwość w stosunku do lekarzy,
fizjoterapeutów, specjalistów, którzy nie potrafili mi pomóc, a co niektórzy, jakby tego było
mało, wręcz mi szkodzili. Niezrozumienie sytuacji ze strony pracodawcy, kolegów z pracy
i klientów doprowadzało mnie do szału. Nie wiedziałam, co robić?! Miałam ochotę
wszystko rzucić, zostawić i się poddać…
Na szczęście miałam dla kogo żyć i podjęłam pewnego dnia decyzję, żeby się
PO PROSTU OGARNĄĆ i znaleźć jakieś rozwiązanie z tej beznadziejnej sytuacji.
Nie wiem, jak to się stało, ale wpisałam w przeglądarce jakieś hasło i wyskoczyła mi
nagle książka pt. “Magia” autorstwa Rhondy Byrne. Intuicja mi podpowiedziała, że bardzo
potrzebuję tej lektury. Nie zastanawiałam się ani sekundy, zamówiłam książkę i zaczęłam się
cieszyć, jak małe dziecko, które czeka na swój upragniony prezent :) Na samą myśl
o paczce, czułam się już lepiej.
Moja intuicja się nie myliła. Jak tylko dotarła do mnie książka, już od pierwszego dnia
zaczęłam się stosować do zawartych w niej wskazówek. “Magia” to zestaw 28 ćwiczeń
wdzięczności, które zmieniają wszystko! Podeszłam do sprawy z ogromnym
zaangażowaniem, sercem, uczuciem, wrażliwością, odwagą, powagą, wytrwałością,
cierpliwością i konsekwentnie codziennie wdrażałam to, do czego zachęcała autorka.
Uczyłam się na każdą sytuację i każdego człowieka spojrzeć z wdzięcznością oraz miłością.
Dziś mogę śmiało powiedzieć, że książka “Magia” uratowała mi życie! Każdego dnia,
kiedy wykonywałam proponowane przez Rhonde Byrne ćwiczenia, moje samopoczucie
się polepszało. Ból stawał się mniejszy, zaczęły znikać zawroty głowy oraz omdlenia.
Drętwienia rąk i nóg również przestawały mi dokuczać. Nabierałam coraz więcej sił. Wrócił
mój naturalny uśmiech na twarzy, wiara w Siebie oraz przyszła pewność, że wszystko się
ułoży. Ogarnęło mnie mocne zaufanie we wszystko, co do mnie przychodziło. Cieszyło
mnie właściwie wszystko :)
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Nie zapomnę nigdy, jak wracałam samochodem do domu i nagle poczułam silne
pragnienie napicia się kawy. Na tamten moment akurat nie byłam tzw. kawoszką, więc
bardzo zdziwiło mnie to uczucie, ale postanowiłam posłuchać wewnętrznego głosu.
Wiedziałam, że w mieszkaniu nie mam ani ziarenka, więc zajechałam do osiedlowego
marketu. Na półce dostrzegłam kawę dobrej marki, której zapragnęłam. Dziwiły mnie
bardzo mega pozytywne uczucia towarzyszące mi w całej tej akcji wybierania i kupowania
kawy (hahaha). Przy kasie Pani spojrzała się na kawę, potem na mnie i z lekkim
zaskoczeniem poprosiła, abym chwilkę poczekała. Oczywiście zdziwiona, zgodziłam się.
Kolejka ludzi za mną nie była zbyt zadowolona z tego faktu, że kasjerka gdzieś znika, ale
nagle jakaś osoba wychyliła się i z delikatnym uśmiechem na twarzy zasugerowała: “Może
Pani coś wygrała?” Odwzajemniłam uśmiech i przeszła mi myśl: “Hmmm może jestem
rzeczywiście jakimś 1000… - cznym klientem…:).” Nagle… ekspedientka wraca ze ślicznym,
białym kubkiem w ręku. Patrzy na mnie i mówi mi, że wygrywam ten o to kubek za to,
iż kupiłam akurat tego producenta i ten rodzaj kawy! Żałuj, że nie widziałaś mojej miny!
(hahahaha) :) Możesz mi nie wierzyć, ale ta wiadomość sprawiła mi tak wiele radości,
że prawie skakałam z tej ekscytacji:) A to dlatego, iż okazało się, że był to kubek, który
kiedyś chciałam bardzo mieć! Zrozumiałam, że dzięki wdzięczności podniosłam poziom
mojej pozytywnej energii i zaczęły się dziać tzw. małe CUDA :) Marzenia, które miałam
wcześniej zaczęły się po prostu realizować. Magiczna siła i niesamowita moc wdzięczności
sprawiły, iż zaufałam Wielkiej Miłości i otworzyłam się na prawa rządzące Wszechświatem.
Dotarło do mnie, jak niezwykłą zdolność ma nasz umysł oraz jak ważne jest słuchanie
Siebie.
Podobnych takich zaskakujących, czasami niewytłumaczalnych historii oraz sytuacji
przeżyłam wiele w tamtym okresie… Po przerobieniu wszystkich ćwiczeń z książki Magia,
właściwie codziennie otrzymywałam cudowne, dobre wiadomości, które napędzały mnie
do życia. Mój stan psychiczny i fizyczny w dużej mierze się poprawił. Znowu nabrałam
pewności i wiary w Siebie. W głowie miałam zakotwiczone zdanie, że poradzę sobie
z każdym wyzwaniem, a wdzięczność przyciągnie mi odpowiednie osoby, rozwiązania,
a także finanse, które pomogą mi w dalszej podróży mojego życia.
Dziś z perspektywy czasu dziękuję z całego serca za każdą sytuację, każdego człowieka,
który stanął na mojej drodze, za każdą pomoc, wsparcie od innych oraz za każdą podjętą
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moją decyzję. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdybym nie zaznała także tych
przykrych, ciężkich momentów w swoim życiu, gdybym nie doświadczyła tego,
co przeżyłam, nie byłabym dziś lepszą wersją Siebie… Dzięki praktyce wdzięczności
nauczyłam się doceniać wszystko… Nawet, gdy na początku pierwszymi reakcjami
na jakieś smutne, przygnębiające okoliczności, zdania - przychodzą niefajne emocje, to
za chwilę dostrzegam w tym wszystkim dobro i coś wartościowego.
Pamiętaj o tym, że “nie wiesz, co jest dobre, a co złe” (to piękne zdanie usłyszałam
od Fryderyka Karzełka). Ja dziękuję dziś osobie, która mnie kilka lat temu uszkodziła,
bo dzięki niej znalazłam książkę Magia, poznałam siłę wdzięczności i dziś doceniam
oraz szanuję moje życie z całego serca oraz spełniam swoje marzenia. Zawsze sprawiało mi
wielką satysfakcję i radość pomaganie innym. Dziś robię to, co kocham. Inspiruję innych do
tego, aby się obudzili i zaczęli wykorzystywać największą szansę, jaką każdy z nas otrzymał,
czyli - ŻYCIE!
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IV. TAJEMNICA DROGI DO SZCZĘŚCIA
I WOLNOŚCI

Myślę, że to co przeczytałaś jest najlepszym
dowodem na to, że wdzięczność ma
niesamowitą moc i zmienia bardzo często życie
o 180 stopni. Jest niewytłumaczalnym
wspaniałym zjawiskiem, dzięki któremu
wypływająca z niego nadzwyczajna energia
przyciąga do naszego życia szczególną magię.
Życie wtedy jest prostsze, piękniejsze, pełne
miłości, wrażliwości, odwagi, wolności,
zrozumienia, akceptacji oraz ufności.
Ktoś mi powiedział kiedyś, że życie to nie
bajka. Jednak, gdy byłam mała, bardzo
fascynowały mnie bajki.

Wprowadzały mnie

w bardzo dobry nastrój. Mimo świadomości, że jest to tylko bajka, w głębi ducha miałam
poczucie, iż jest to bardzo prawdziwe i realne. Do tej pory uwielbiam oglądać bajki.
Czasami z moją córcią robimy sobie seanse filmowe w domu. Bajki, które oglądamy bardzo
często mają niesamowicie inspirujący i wartościowy przekaz. Zawsze dostrzegam w nich
wiele mądrości, miłości oraz dobra. Kłóci się to ze mną, że inni dorośli nie traktują
poważnie bajek. Dziwi mnie to, jak system, w którym żyjemy, przekonania, w które ślepo
wierzymy i częste negatywne emocje, zagłuszają i wyniszczają u dorosłych wewnętrzny głos
dziecka. Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, duszę, która bogata w wielką miłość,
pragnie tylko i wyłącznie naszej pełni szczęścia, nieziemskiej radości oraz wiary w to,
że życie to piękna podróż, bajka, przygoda, czy też rajski ogród, o który trzeba po prostu
zadbać i codziennie go pielęgnować.
Każdy z nas marzy o wolności, szczęściu, akceptacji, miłości. Jednak wkroczenie
w dorosłość sprawia, że zapominamy lub przestajemy wierzyć w spełnienie tych pragnień.
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Niepotrzebnie wmawiamy sobie (albo pozwalamy, aby inni nam to zrobili), że życie jest
ciężkie, pełne brutalności, zła, smutku, przygnębienia, frustracji, stresu, że życie to nie
bajka, to ciągła walka. Kiedy jednak obejrzysz jakąkolwiek bajkę to zobaczysz, że bajka to
dokładnie nasze życie. To podróż, podczas której szukamy samych siebie. Przechodzimy
trudne chwile. Mamy do przerobienia wiele wyzwań, a na naszej drodze pojawiają się
bardzo często przeszkody. W głębi ducha na szczęście wierzymy, że za tym murem jest coś
pięknego, dobrego i wartego zapłacenia ogromnej ceny. Dzięki wdzięczności zrozumiesz,
że te trudności, czyli chwasty w naszym życiu, to coś wartego przejścia, zrozumienia oraz
wytrwałości w wyrywaniu. Wdzięczność pomoże ci popatrzeć na swoje życie nie jak na
wielką, ogromną i wysoką górę, na którą bardzo ciężko się wspiąć, tylko - jak to pięknie
opisuje Ewelina Stępnicka - ”na piękny ogród, którym z troską i miłością trzeba się zająć…
pielęgnować, bo jest w nim robota do zrobienia”.
Abyś mogła jeszcze lepiej zrozumieć to, o czym tutaj piszę (piszemy) przedstawiam Ci
kilka ćwiczeń, które warto wdrożyć w swoje życie. Jak zagości wdzięczność w Twojej
codzienności, uwierz mi, zaufaj - Twoje życie nabierze sensu, kolorów, pojawi się wiele
powodów do radości, poczujesz prawdziwą miłość, zaznasz większej wiary w siebie
i innych. Dostrzeżesz piękno swojego wnętrza, pokochasz i przypomnisz sobie zapomnianą
radość dziecięcą. Usłyszysz cichy głos intuicji. Odkryjesz na nowo swoje marzenia,
pragnienia oraz pasję, za którymi tak bardzo tęskni Twoja dusza. Jesteś tu po to, aby się
spełniać, aby się realizować, aby dokonać czegoś, co sprawi ci radość, przyniesie Ci
szczęście oraz satysfakcję. Będziesz emanować fascynującą, niezwykle silną i piękną
energią, dzięki czemu pomożesz również innym. Jesteśmy społeczeństwem stadnym
i potrzebujemy wsparcia,
drugiego człowieka.

pomocy,

rozmowy,

przebywania,

przytulenia oraz miłości

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy potrzebni

innym. Wdzięczność otworzy Cię i poczujesz pragnienie dzielenia się dobrem z innymi.
Wtedy pojawi się kolejny powód do radości, uśmiechu oraz zadowolenia z Siebie :)

Okej, czas przejść do praktyki, czyli wspomnianej wcześniej tajemnicy drogi do
szczęścia i wolności!
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Pierwszym ćwiczeniem, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie i którym w pierwszej
kolejności pragnę się z Tobą podzielić, jest codzienna praktyka, która stała się źródłem
sukcesu Alberta Einstaina. Zaskoczona? Doskonale Cię rozumiem, wiem, co czujesz,
bo mnie to również bardzo zdziwiło :)
Einstein doskonale rozumiał siłę i moc codziennego praktykowania wdzięczności. Sto
razy dziennie wypowiadał słowo dziękuję i z pełną odpowiedzialnością oraz miłością
odczuwał wdzięczność.
Kiedy zrobiłam to ćwiczenie po raz pierwszy, przeżyłam coś niesamowicie radosnego.
Moje samopoczucie polepszyło się w przeciągu dosłownie kilkunastu sekund. Bardzo
szybko pojawił się uśmiech na twarzy. Po zrobieniu ok. 100 magicznych kroków zaczęłam
się śmiać sama do siebie. Nie zwracałam uwagi na ludzi, którzy przechodzili obok mnie. To
ćwiczenie dało mi niewiarygodnie dużo radości. Sprawiło, że zrozumiałam, jak ogromną
moc ma słowo DZIĘKUJĘ! Powtórzenie z prawdziwym szczerym uczuciem oraz głębią
słowa dziękuję 100 razy wywołuje niezwykle piękne uczucia i emocje. Chcesz to poczuć?
Chcesz to sprawdzić ?
Zachęcam Cię do tego z całego serca! :)
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Tłumaczenie zadania:
Ćwiczenie nosi nazwę: MAGICZNE KROKI. Możesz je wykonać, zrobić to wszędzie,
o każdej porze, w każdym miejscu. Zrób to idąc do pracy, maszerując do sklepu, podążając
do fryzjera, idąc do przyjaciela, czy też kawiarni lub będąc na spacerze w lesie albo na
plaży. Możesz sprawdzić siłę tego ćwiczenia także w domu, np. wchodząc do łazienki,
przechodząc do kuchni, wracając do sypialni, itp.
W ćwiczeniu najważniejsze jest to, aby podczas chodzenia powtarzać w myślach
z pełnym zaangażowaniem, uczuciem, serdecznością i miłością słowo DZIĘKUJĘ. Autorka
książki “Magia” pisze o tym, aby zrobić co najmniej 100 kroków z wdzięcznością. Jednak
nie zaleca liczenia tych kroków, a skupienie się na słowie DZIĘKUJĘ. Możesz włączyć sobie
po prostu stoper, aby trwało to około 90 sekund, ponieważ tyle mniej więcej zajmuje
zrobienie 100 kroków.
Już się nie mogę doczekać, kiedy zrobisz kilkanaście pierwszych kroków i poczujesz
niesamowitą moc słowa dziękuję! Słowo to wymówione ok 100 razy wprawi Cię
w doskonały humor,

niesamowicie się poprawi Twoje samopoczucie, poczujesz się po

prostu szczęśliwsza.
Nie zwlekaj z tym ćwiczeniem do jutra, sprawdź jego moc już dziś! Uwierz mi, naprawdę
warto! Jeżeli nie do końca zrozumiałaś, na czym polega to ćwiczenie, zapraszam Cię do
przeczytania książki “Magia” lub na moją stronę, gdzie dokładnie opisuję to ćwiczenie:
www.krainawdziecznosci.pl
Wierzę, że potraktujesz to ćwiczenie poważnie oraz podejdziesz do niego pełna nadziei,
wiary oraz miłości, bo tylko to sprawi, że bardzo szybko odczujesz magię wdzięczności :)
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Dziękuję Ci ślicznie, że mi zaufałaś / zaufałeś! :)
Bardzo się cieszę, że przeczytałeś fragment mojego e-booka! :)
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielką radość i przyjemność mi sprawiłaś/sprawiłeś
poznając niesamowitą wartość i tajemnicę wdzięczności.
Mam nadzieję, że wykorzystasz jak najszybciej zdobytą wiedzę w praktyce:)
Ćwiczenie, które tutaj poznałaś/eś to zaledwie jedno z lub aż 28 ćwiczeń, które pozwolą Ci
m.in.:
- na własnych zasadach tworzyć życie, o jakim marzysz,
- codziennie zmieniać na lepsze Twoje samopoczucie,
- mieć wpływ na niezwykłą zmianę Twojego otoczenia (otaczać się tylko dobrymi ludźmi).
Dodatkowe dwa, według mnie najważniejsze, ćwiczenia znajdziesz w pełnej wersji tego
e-booka na mojej stronie www.mariolasokolowska.pl lub www.krainawdziecznosci.pl.
Dzielę się w nim również kilkoma historiami bliskich mi osób, które zaraziłam siłą i mocą
wdzięczności, a także praktykujących na co dzień docenianie wszystkiego wokół siebie.
Wiem, że zainspirują Cię one do działania oraz pomogą odkryć Ci Twoją własną drogę do
szczęścia i wolności.
Natomiast, jeżeli chcesz poznać wszystkie 28 ćwiczeń wraz z dokładnym wyjaśnieniem
każdego z nich, to mam dobrą wiadomość - będziesz mogła / mógł poznać je w kursie
online, który właśnie tworzę dla Ciebie. :)
E-booka i kurs online znajdziesz na mojej stronie: www.krainawdziecznosci.pl lub
www.mariolasokolowska.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam.
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chciałabyś / chciałbyś, abym Ci w pomogła w jakiejś
sprawie, wytłumaczyła coś, czego nie rozumiesz do końca na temat ćwiczeń lub
praktykowania wdzięczności, bądź po prostu chcesz porozmawiać, to zapraszam Cię do
kontaktu: kontakt@mariolasokolowska.pl albo http://bit.ly/MariolaSokolowska

Dziękuję, że Jesteś i liczę na to, że zostaniesz ze mną na dłużej!
Pamiętaj proszę, im bliżej będziesz, tym więcej będę
w stanie Ci pomóc!

Ściskam, Mariola!
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