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Moje marzenia 

 

Często narzekamy, jesteśmy niezadowoleni, że nie wydarzają się rzeczy, które chcemy.  

Ale czego tak naprawdę chcemy? Hmm, to dobre pytanie. Niełatwo jest na nie odpowiedzieć. 

Prościej powiedzieć, że to co się wydarza nie jest tym, czego chcemy, a dużo ciężej jest 

powiedzieć, co chcemy.  

Zadaj sobie pytanie: „co chcę?”, lub bardziej miękko: „co chciałbym?” aby się wydarzyło, 

abym miał, aby mnie spotkało. 

Nie chodzi tu o wszystkie pomysły, które przychodzą nam do głowy, aby kiedyś zrobić – te 

spisuj na innej kartce – ale chodzi o te ważne dla nas rzeczy, które chcemy, aby się zadziały 

Weź kartkę papieru i spisuj co naprawdę chcesz, czego pragniesz. Bardzo ważne jest, aby to 

spisywać, a nie tylko o tym myśleć. Doprecyzowuj, o co tak naprawdę w tym konkretnym 

przypadku Ci chodzi, co jest esencją danego pragnienia. Wchodź w szczegóły.  

Gdy napisałeś na przykład, że chcesz być kierowcą, to jest to bardzo ogólne. To może 

znaczyć, że chcesz być kierowcą zawodowym, albo po prostu, że chcesz mieć prawo jazdy i 

móc samemu jeździć samochodem. Doprecyzowuj to.  

Przepisuj listę swoich pragnień, tego co chcesz jeśli koncepcja Ci się zmienia. To może się 

zmieniać. Może okazać się, że jednak na czymś Ci już nie zależy. Bądź w tym elastyczny. To 

wielka sztuka pozwolić sobie powiedzieć: „A jednak tego już nie chcę”. 

Ale po co to wszystko? To spisywanie tego co chcę, pragnień, marzeń?  

Ktoś może powiedzieć, że przecież i tak się to nie uda.  

Według mnie warto to spisywać z kilku powodów. 

 Aby konkretnie określić, często pierwszy raz, co chcemy, a nie tylko cały czas, czego 
nie chcemy. 

 Aby w ogóle pozwolić sobie chcieć. Aby dać sobie prawo, że coś możemy chcieć i 
mieć to jasno określone. Aby dać sobie poczucie, że coś może od nas zależeć, a nie 
że tylko musimy brać to, co przychodzi z zewnątrz. 

 Aby utrwalić to na papierze, aby mogły to zobaczyć nasze oczy, usłyszeć nasze uszy, 
gdy to czytamy. Przez to może lekko wzrosnąć nadzieja, że to w ogóle, choć trochę 
może się kiedyś wydarzyć. Nawet gdy dziś wydaje się nam to mało realne. 

 

Ja tą kartkę noszę w portfelu, ale nie pokazuję ją ludziom. Mówię tylko o niektórych 

pragnieniach, gdy czuję, że są one w moim zasięgu, i że uda mi się je zrealizować. Gdy nie 

mam w sobie poczucia, że może się to udać, to nie mówię o tym ludziom. Bardzo też 

uważam, komu to mówię, aby nie mówić osobom, które będą to podważać i podcinać mi 

skrzydła. Wystarczy mi mój wewnętrzny krytyk. :) 

Weź teraz kartkę i zacznij zapisywać, co chcesz, czego pragniesz. Rób to regularnie co jakiś 

czas. Baw się tym. 


