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10. Pielęgnuj dobre myśli
Czy nie byłoby wspaniale tak po prostu pomyśleć o czymś 
nowym, wolnym od lęku i sprawić, żeby ta myśl się w nas 
zadomowiła? Jeśli próbowałeś kiedyś to zrobić, pewnie 
wiesz, że to niełatwe zadanie. Nowe myśli nie od razu 
zastępują stare; trzeba je pielęgnować, tak by rosły i stop-
niowo wypełniały twój umysł, wypierając negatywne na-
stawienie.

Gdy uda ci się zastąpić lęk innymi, pozytywnymi my-
ślami, musisz poświęcić im nieco uwagi. W tym celu mo-
żesz skorzystać z następujących strategii:
• Dostrzegaj i zapamiętuj pozytywne myśli. Czasem 

możesz mieć wrażenie, że lęk całkowicie przejął nad 
tobą kontrolę, ale jeśli przypatrzysz się uważniej, zo-
baczysz, że potrafisz myśleć o wielu różnych spra-
wach, które nie mają nic wspólnego z twoimi obawa-
mi. Postaraj się zauważać i zapamiętywać myśli wolne 
od lęku. Świadomość, że nie wszystko w twojej głowie 
jest z nim związane, działa motywująco i pokrzepiająco.

• Przestań naśladować swój lęk. Lęk podsuwa ci prob-
lemy i koncentruje się na nich. Jeśli pójdziesz w jego 
ślady, zaczniesz je wyolbrzymiać. Spróbuj skupić się 
na szukaniu rozwiązań problemów.

• Wykorzystaj pozytywne myśli i propozycje rozwią-
zań do sformułowania namacalnych, realistycznych 
celów. Jednym z powodów, dla których nowe myśli nie 
od razu zastępują lęki, jest fakt, że pozostają one 
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niematerialne. Jeśli wykorzystasz je do zdefiniowania 
konkretnych, pozytywnych celów, pomożesz im zako-
rzenić się w twoim umyśle, a one będą rosnąć i wypie-
rać obawy.

• Gdy masz już określone cele (na początek wystarczy 
jeden), musisz je pielęgnować. Stwórz szczegółowy 
plan działania. Na każdym jego etapie musisz podjąć 
konkretną czynność. W ten sposób ograniczysz nega-
tywne myśli i zastąpisz je myślami zakorzenionymi 
w rzeczywistości.

Zastępowanie negatywnych myśli pozytywnymi daje 
nam poczucie sprawczości. Zamiast tkwić w ponurych 
rozmyślaniach – wymień je na nowe, radosne. W ten spo-
sób odmienisz i siebie, i całe swoje życie.

Z A DA NIE  N A  D Z IŚ:

Zapisz na kartce jeden nowy cel, na którym chciałbyś się 
teraz skupić, np. „Będę oglądał mecz córki zamiast mart-
wić się, co inni rodzice myślą i mówią o nas”. Potem się 
zastanów, jakie małe kroki możesz wykonać, żeby go 
osiągnąć.
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