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Podróżniku Życia!

Mamy tylko ten jeden moment, więc zatrzymaj się na chwilę z tą książką w dłoniach. 
Nie ma przypadków. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Niekiedy dopiero po latach 
rozumiemy dlaczego.

Za chwilę stanie się coœ ważnego. Zadasz sobie pytanie, które jest kwintesencją 
zrozumienia tego, co doprowadziło Cię do tej chwili.

Pełnisz różne role w swoim życiu — członka rodziny, przyjaciela, pracownika, obywatela. 
Masz jakąœ płeć i oceniasz siebie na różne sposoby, czasem gorsze, czasem lepsze. 
Wychowywano Cię przez całe życie, byœ był „kimœ” i miał to „coœ” — te dwie misje 
zabrały Ci sporo czasu z Twego cennego życia. Tak jakby przepisem na życie był domek 
do mieszkania, ciało do pokazania, praca do zapewnienia bezpieczeństwa, internet 
do ucieczki od siebie samego, rodzina i znajomi do zniknięcia w tłumie. W tym œnie 
kończy większoœć z nas. A Ty… Czy Ty tak właœnie chcesz skończyć?

Zastanów się przez chwilę, kim byœ był bez tych wszystkich aspektów osobowoœci. 
Jak byœ żył, gdybyœ nie przemieniał się w kogoœ przy innych ludziach, by dobrze Cię 
postrzegali. Gdybyœ przestał zaciskać zęby, gdy pragniesz krzyczeć, i nie udawał, gdy 
pragniesz coœ komuœ otwarcie powiedzieć? Gdybyœ zaczął prezentować prawdziwą 
odwagę, zamiast nieœmiałoœci albo pozerstwa, gdybyœ nie sprzedawał siebie pod maską 
wyjątkowoœci czy kultury i dowiedział się tego, co powinieneœ już dawno zrozumieć? 
Gdybyœ wiedział, że istnieje coœ więcej, co przekracza najœmielsze wyobrażenia i jest 
dostępne tylko nielicznym? Co by się wtedy stało? Kim byœ wtedy był? Kim w ogóle 
jesteœ, gdy zdejmiesz z siebie te wszystkie warstwy wieku, płci, wyglądu, celów 
życiowych, podziału na bliskich i dalekich, moralne i niemoralne, gorsze i lepsze? 
KIM TY W OGÓLE JESTEŒ??

Uważaj… Oferuję tylko i wyłącznie Prawdę. Gdy raz się Ją złapie za nogi, nie ma odwrotu. 
Jeœli chcesz Ją poznać, jeœli czujesz, że jest głębszy powód, dla którego wybrałeœ… 
a może zostałeœ wybrany przez tę książkę… to chcesz odkryć Siebie, o jakim nawet 
nie miałeœ odwagi pomarzyć. I jeœli jest w Tobie coœ więcej niż tylko mały œwiatek 
nieœwiadomych iluzji, których trzeba bronić przez całe życie, jeœli masz odwagę zobaczyć, 
co jest w króliczej norze, jeœli nie boisz się być takim bohaterem, który patrzy sobie 
w twarz w lustrze z dużą pokorą i œwiadomym zrozumieniem, jeœli pragniesz, jeœli jesteœ 
gotowy, oddaj się temu, co szuka Cię przez całe życie… To znaczy, że nadszedł już ten 
Czas i powinniœmy na siebie trafić.
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RODZISZ SIĘ KILKA LAT

PO NARODZINACH

Mówi si�, �e do trzeciego roku �ycia dziecka nie nast�puj� je-
go narodziny. Mówi si�, �e dziecko nie potrafi wtedy jeszcze
u�wiadomi
 sobie swojego istnienia i �e jako ma�y Budda-Chry-
stus wiedzie niewinne, nienaznaczone cierpieniem �ycie. Mówi
si�, �e to dziecko nie czyni jeszcze rozró�nienia: ja – inni, i �e
jest zawsze tym, czym si� w danym momencie zajmuje. Mówi si�
i jest w tym racja — psychologowie s� dzi� zgodni, �e idea ego,
czyli naszych osobowo�ci, nie pojawia si� na samym pocz�tku,
ale powstaje dopiero w procesie socjalizacji i wychowania.

Pawe�ek dostaje do zabawy ma�e �o�nierzyki. Prztyka jed-
nym o drugi, bawi si�, cieszy i korzysta z tego, co dosta� w pre-
zencie. Pewnego dnia przychodz� s�siedzi ze swoim synkiem
i temu na widok �o�nierzyków zapalaj� si� iskierki w oczach.
Podbiega do Pawe�ka, �apie dwa z nich i ucieka z pokoju. Ma�y
w ryk (tak nauczy� si� komunikowa
; p�acz dziecka jest jed-
nym z uniwersalnych j�zyków, jaki posiada ludzko�
) i z przy-
zwyczajenia (a mo�e z przekona	) do pokoju wbiega mama,
bierze go na r�ce i przytula, by si� uspokoi�. Zaczyna si� — ona
nie wie, co robi, on nie wie, co jest robione, ale Ty b�dziesz
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wiedzia�. Tak� masz przewag� nad automatycznym procesem
uczenia si�.

Pawe�ek zap�aka�, bo poczu� si� �le — zabrano mu co�, czym
sprawia� sobie przyjemno�
. I mimo �e móg�by w tym momen-
cie zrobi
 cokolwiek innego, bo nie ma jeszcze doros�ych wy-
maga	 co do bycia zabawianym, to jego ch�onna g�owa ju� si�
uczy, �e to dzi�ki �o�nierzykom jest mu dobrze. I w tym mo-
mencie Piotru�, gdy znika bodziec daj�cy przyjemn� emocj�
(dziecko nie rozumie, �e to nie kwestia bod�ca, ale �e ono sa-
mo si� w ten stan wprowadza), traci j� i jest mu �le. Reaguje
p�aczem i dopiero wówczas w��cza guzik w g�owie mamy. Ten
guzik mo�e mie
 ró�ne brzmienia:

� „Sta�o si� co� z�ego” — ta my�l wywo�uje l�k, ta emocja
za� powoduje zachowanie w postaci szybkiego biegu do
jego pokoju i wzi�cia dziecka na r�ce.

� „P�acz oznacza cierpienie” — ta my�l wywo�uje cierpie-
nie, ta emocja za� powoduje zachowanie w postaci przy-
wo�ania zl�knionym g�osem synka do siebie.

� „Pawe�ek p�acze i jest mu �le” — ta my�l wywo�uje ch�

pomocy, a to ko	czy si� wzi�ciem go na r�ce, co mo�e
spowodowa
, �e Pawe�ek nauczy si� mechanizmu szuka-
nia rozwi�zania problemu nie w sobie, ale na zewn�trz.

� „Dobra matka dba o dziecko” — ta my�l wywo�uje wy-
rzuty sumienia, te za� powoduj� szereg negatywnych
procesów umys�owych, gdy mama krytykuje dialogiem
wewn�trznym obraz samej siebie i sama zaczyna p�aka
.

Ten guzik to okre�lone przekonanie, czyli schemat poznawczy
— to, jak nasz umys� postrzega �wiat (co oczywi�cie tworzy
nasz �wiat, �wiat projekcji i my�li). Do niego jest do��czona
emocja. Do tej emocji — zachowanie. To za�, gdy jest powta-
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rzane, staje si� nawykiem. A nawyk przeniesiony na poziom
to�samo�ci to charakter. By owo przekonanie zosta�o odpalo-
ne, musi zosta
 w��czony guzik — czyli pojawi
 si� bodziec (tak
zwane kryterium wej�cia). W powy�szym przypadku guzik jest
audytywny, to p�acz synka. Poniewa� ten bodziec przechodzi
teraz przez filtry (patrz: TyMy�l, wydane przez Onepress), jest
definiowany jako „co�” negatywnego. Ta interpretacja wywo-
�uje od razu emocj�, której zewn�trzn� realizacj� jest okre�lo-
ne zachowanie. Zl�kniona mama biegnie wi�c do pokoiku, widzi
zap�akane dziecko (co wywo�uje kolejne interpretacje, nap�-
dzaj�ce jedynie emocje) i bierze je na r�ce. Ono nieco si� uspo-
kaja (bycie w jej ramionach to z kolei bodziec dla Pawe�ka, wy-
wo�uj�cy ulg�) i opowiada, �e zabrano mu zabawki. Mama idzie
wi�c z synkiem znale�
 z�odziejaszka, odbiera mu zabawk� i od-
daje Pawe�kowi. Oto mo�liwe scenariusze na przysz�o�
:

� Umys� Pawe�ka uczy si�, �e gdy stanie si� co� z�ego, na-
le�y zwróci
 si� do: mamy/kobiety/kogo� najbli�szego/
kogo� starszego (w tych wszystkich kategoriach logicz-
nych znajduje si� mama). Powsta�e przekonanie pokutu-
je w jego �yciu w postaci bezradno�ci (Seligman nazwa�
to wyuczon� bezradno�ci�) i szukania pomocy na ze-
wn�trz zamiast w �rodku.

� Umys� Pawe�ka uczy si�, �e p�acz zwraca uwag�. Od tej
pory p�acze coraz wi�cej, bo dzi�ki temu ma korzy�
 —
mo�e zmieni
 �wiat na taki, jaki chce. Po wielu latach
mo�e si� u�ala
 nad sob� i wchodzi
 w osobowo�
 ofia-
ry, by uzyska
 to, co chce.

� Umys� Pawe�ka uczy si� kobiecej energii. W przysz�o�ci
ma tendencj� do bycia pasywniejszym, bardziej relacyjnym
i przyjmuj�cym do siebie wiele. To dlatego, �e problemy
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z dzieci	stwa by�y rozwi�zywane przez kogo� starszego,
silniejszego, delikatnego i sta�o si� to modelem dla przy-
sz�ych jego zachowa	.

� Umys� Pawe�ka uczy si�, �e je�li przez kogo� cierpi, to
musi stworzy
 sobie grup�, by odebra
 swoje. Takie rze-
czy b�d� bardzo widoczne ju� od przedszkola, a w szkole
stan� si� podstaw� funkcjonowania w relacjach z innymi.

Nie jeste�my w stanie przewidzie
 wielkiej z�o�ono�ci umys�u
i tego, w jakim kierunku pójdzie Pawe�ek (dlatego potraktuj
powy�sze scenariusze tylko jako mo�liwe). Mo�emy jedynie by

inteligentni, obserwowa
 i zmienia
 w miar� pojawiaj�cych
si� potrzeb nasz� g�ow�. A ona uczy si� bardzo efektywnie —
tak jak ma�y Pawe�ek, który ju� zaczyna �y
 jako „synek”. To
jeden z pierwszych i najbardziej popularnych mechanizmów, do
którego do��czona jest instytucja „mamusi”. Ta fundamental-
na, dogmatyczna konstrukcja po��czy dwa umys�y rodzicielskim
mechanizmem, w którym powstanie tak zwany zwi�zek.

Pawe�ek rodzi si� wraz z niewidzialn� Klauzul� Nie�mier-
telno�ci, o której oczywi�cie nie ma poj�cia — to cz��
 uk�adu
dla wszystkich dusz �yj�cych na Ziemi. Z klauzul�, która za-
k�ada jego nieistniej�ce istnienie — to znaczy, �e nie jest �a-
den i rodzi si� absolutnie czysty (czy jak nazywaj� to buddy�ci:
pusty), bez �adnych nalecia�o�ci intelektualnych. Ale w wa-
runkowym �wiecie umys�u nie ma szansy pozosta
 takim na
d�ugo, bo b�yskawicznie staje si� cz��ci� mechanizmów, w któ-
rych �yj� ludzie. Te mechanizmy zostan� do��czone do kon-
strukcji, któr� Zygmunt Freud nazwa� ego, a któr� my nazywa-
my osobowo�ciami. To intelektualne „ja”, czyli sposób widzenia
siebie w zobrazowanej przez umys� wersji. Poniewa� sk�adamy



Rodzisz się kilka lat po narodzinach 85

si� z umys�u, cia�a, duszy i serca, istnienie tylko jako ego jest
niezwykle ograniczonym sposobem postrzegania siebie — bo
istniejemy jako „co�” o wiele g��bszego, ni� postrzega to inte-
lekt. Innymi s�owy, to, za co (kogo) uwa�asz siebie, to zawsze
za ma�o. Skoro my�l jest produktem dzia�alno�ci cz�owieka,
tak samo jak krzes�o jest produktem dzia�alno�ci stolarza, to
je�li stwierdzimy, �e jeste�my tym, co o sobie my�limy, to mu-
simy te� konsekwentnie stwierdzi
, �e stolarz jest krzes�em.
Ale nie jest — to tylko jego dzie�o. Jak my�l w przypadku umy-
s�u cz�owieka. Dotyczy to wszystkich my�li, w tym my�li na
temat siebie samego — skoro jest przedmiot my�li (my�l�, �e
jestem synem), to jeste� jeszcze podmiot my�l�cy (czyli w�a�nie
kto�, kto tworzy my�l „jestem synem”).

— Kim jeste�? — zapyta� królik, który by� bardzo m�dry
i wiedzia� wszystko.

— Jestem sob� — odpowiedzia� lisek (dopiero si� uczy�
i nie wiedzia� jeszcze wszystkiego).

— A kto to jest „sob�”? — królik dopiero zaczyna� zaba-
w�, bo przewidywa�, co si� za chwil� stanie.

— Sob� to ja! — skomentowa� lisek, cho
 sam si� zdzi-
wi�, gdy siebie us�ysza�. Królik by� gotowy:

— Nie, sob� to sob�, a ja to ja. Które z tych dwóch jest
prawdziwe?

— Oba! — broni� si� lisek, cho
 ju� by�o za pó�no. No
bo jak jedno i drugie mo�e by
 prawdziwe, skoro jedno ma
opini� na temat drugiego i te dwie opinie s� przecie� ró�ne.

— Skoro uwa�asz siebie za liska i si� oceniasz, to prze-
cie� jest tam i kto�, kto ocenia — ty — i kto�, kto jest oce-
niany — sob�. Któremu z nich wierzysz?
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Lisek zacz�� si� zastanawia
. Nikt nigdy nie zadawa� mu takich
dziwnych pyta	, by� po prostu liskiem i tyle. A tu królik si� przy-
czepi� i zamienia idealne �ycie w zestaw problematycznych dy-
wagacji. Po co komu taka filozofia?

— A jakie to ma w ogóle znaczenie?! — krzykn�� ze z�o-
�ci�, bo czu�, �e królik go atakuje. Nie móg� zareagowa
 in-
aczej, bo to, co uwa�a� za „siebie”, by�o przez niego samego
(cho
 za pomoc� s�ów królika) kwestionowane i stawa�o si�
w�tpliwe.

— Ogromne — spokojnie odpowiedzia� królik — w za-
le�no�ci od tego, jak� masz o sobie opini�, jeste� szcz��liwy
albo nie. Je�li oceniasz siebie �le, to obraz siebie, jaki sobie
tworzysz, jest m�cz�cy i nie pozwala ci �y
 tak, jak napraw-
d� chcesz. A je�li oceniasz siebie dobrze, to wtedy inaczej
siebie postrzegasz, co zmienia twój obraz �wiata na o wiele
bardziej pozytywny.

— Dobrze, a jak to si� ma do tego, �e ja to nie ja? — lisek
dawa� sobie szans� wzrostu.

— To bardzo proste. Je�li TY masz jak�� opini� o SOBIE,
to znaczy �e istniej� dwa liski — jeden oceniaj�cy, a drugi
oceniany. Co si� stanie, je�li si� ze sob� nie zgadzaj�? Gdy
ten lisek, co ocenia, mówi �le o tym drugim, ocenianym?

— To wtedy si� �le czuj�, mam wra�enie, �e w �rodku
co� si� k�óci i mam konflikty. I pojawiaj� si� te wszystkie
dialogi wewn�trzne, którymi gadam do siebie i w które po-
trafi� si� tak wkr�ci
, �e zapominam o ca�ym rzeczywistym
�wiecie.

— Oczywi�cie, �e tak. Nie masz innego wyj�cia, bo do-
piero zaczynasz poznawa
 ró�nic� pomi�dzy prawdziwym
sob� a wyobra�eniem na temat siebie, jakie masz w swoim
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umy�le. Gdy zrozumiesz, �e prawdziwy ty to co� zupe�nie
innego ni� my�l, któr� nazywasz „ja”, wtedy oddzielisz si�
od swojego umys�u i zaczniesz �y
 w zgodzie.

— Jak mog� to oddzieli
? — pyta� lisek. Temat go zain-
teresowa�, zreszt� jak mia�by nie zainteresowa
, skoro do-
tyczy� najbardziej fundamentalnych i istotnych rzeczy w je-
go �yciu.

— �wiadomo�
 wyzwala nas wszystkich. Zdanie sobie
sprawy rozpoczyna nauk� i cho
 przed tob� jeszcze d�uga
droga, to wej�cie na �cie�k� tego, co prawdziwe, jest abso-
lutne i nieodwracalne. Na razie po prostu zrozum, co to jest
osobowo�
, by zacz�
 z niej korzysta
 i ju� nigdy nie pozwo-
li
, by ona korzysta�a z ciebie.

— A jaka jest ró�nica mi�dzy prawdziwym „ja” a tym wy-
obra�onym, umys�owym? — docieka� lisek, który nie mia�
jeszcze cierpliwo�ci. Nie móg� mie
, bo mu si� spieszy�o.

— Taka, �e jeste� zawsze czym� wi�cej ni� to, co s�dzisz
na swój temat. Skoro istnieje my�l, kim jeste�, to musi te�
istnie
 wcze�niej, przed ni�, producent tej my�li. I ty jeste�
zawsze twórc�, stworzycielem �wiata umys�owego, ale nie
jego wytworem. Nie mo�esz by
 jednocze�nie producentem
i produktem, to tak jakby powiedzie
, �e dzi�cio� jest dziu-
pl�, któr� robi.

— Czyli to, co my�l� na swój temat, to tylko pewne wy-
obra�enie?

— Dok�adnie. I b�dzie z tob� do ko	ca twojego �ycia,
podczas którego b�dziesz uczy� swój umys�, kim jeste�. To
przygoda ca�ego naszego istnienia.

— A ty, króliku, jeste� ju� taki m�dry, �e wiesz wszystko?
— zaciekawi� si� lisek, bo si� porówna�.
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— Wiem to, co potrzebuj� wiedzie
. Nie wiem tego, cze-
go nie potrzebuj�. Ale je�li b�dzie taka potrzeba, to si� ch�t-
nie dowiem.

— To tak samo jak ja!
— I ca�a reszta nas wszystkich, lisku.

Tych osobowo�ci, to�samo�ci, ego jest zawsze tyle, ile sobie
przypisujesz. Mo�e uwa�asz si� za m��czyzn� lub kobiet� —
to b�dzie pierwsza. Mo�e za cz�owieka — to druga. Mo�e za
osob� inteligentn� albo g�upi�, atrakcyjn� lub brzydk�, odpo-
wiedzialn� lub nerwow� — liczba nie ma, z punktu widzenia
mechanizmów, �adnego znaczenia. Wszystko, za co si� uwa-
�asz, stworzy intelektualn� to�samo�
, która jako osobowo�

b�dzie wyznacza�a losy Twojego �ycia. Jak to dzia�a?

Podczas jednego z bada	 ci��owych rodzice dowiaduj� si�,
�e urodzi im si� synek. Wracaj� rozentuzjazmowani do domu
i zaczynaj� umys�owe projekcje tego, jak zorganizuj� jego po-
kój. �ciany pomalowane na zielono, z rysunkami samochodzi-
ków. Mama zaczyna odwiedza
 sklepy z zabawkami, cho
 jest
jeszcze za wcze�nie, by je kupowa
, ale obejrze
 przecie� zaw-
sze mo�na. Jej uwag� przyci�gaj� resoraki i �o�nierzyki, pewnie
dlatego, �e tym bawi� si� ch�opcy. Gdyby chodzi�o o dziewczyn-
k�, wtedy �ciany by�yby ró�owe, a w�ród zabawek znalaz�yby
si� lalki i ma�y domek. Czy dla dziecka ma jakiekolwiek zna-
czenie, czy bawi si� lalk�, czy samochodzikiem? Nie. Czy ma
znaczenie, �e nad jego g�ówk� kr�c� si� inne maskotki? Nie.
Czy cokolwiek ma dla niego znaczenie? Nie. A dla kogo ma?
Dla tych, którzy tworz� jego �wiat, na tym etapie �wiat m��-
czyzny albo kobiety. Przygotowanie do przysz�ej roli socjalnej
zosta�o rozpocz�te. Min� lata, zanim ona si� zorientuje — je-
�li w ogóle — �e ma szczególne zami�owanie do kupowania
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ciuchów (by�a strojona przez mam� i bawi�a si� lalkami), a on,
�e kusz� go samochody. Ciekawe dlaczego... P�e
 jako sche-
mat biologiczny to tylko jeden k�t, z jakiego mo�na patrze
 na
cz�owieka, zreszt� z rozwojem ludzko�ci o wiele istotniejsza ni�
biologia sta�a si� koncepcja p�ci energetycznej czy socjalnej.

Kobiety w naszej kulturze intelektualnej maj� by
 emocjo-
nalne. Maj� si� przejmowa
 rzeczami, wyolbrzymia
 ich zna-
czenie i obra�a
 si�. Maj� interesowa
 si� ciuchami i zajmo-
wa
 si� domem. Maj� by
 delikatne, kobiece, sentymentalne,
podnieca
 si� tylko dla swojego m��czyzny i zachowywa
 jak
damy. Nie �mia
 si� z kloacznych �artów, trzyma
 fason i po-
dziwia
 partnera. Zna
 swoje miejsce i realizowa
 okre�lon�
misj� �yciow� w roli matki i �ony, ewentualnie — w naszej kul-
turze — tak�e pracownika. Udawa
 niezwykle skomplikowane,
nie mówi
 od razu tego, co my�l�, a je�li ju�, robi
 to w sposób
tak niejasny i zawoalowany, by m��czyzna nie zrozumia�. Ma-
j� by
 ciep�e, lubi
 relacje i wi�za
 si� z innymi, by prowadzi

�ycie socjalne przynajmniej jako cz�onek rodziny. Maj� by

aktywne w domu, gdzie pranie, sprz�tanie i gotowanie to ich
podstawowe zadania. M��czy�ni dla odmiany maj� si� rodzin�
opiekowa
 od strony finansowej i zapewnia
 jej byt. Eduko-
wa
, pokazywa
 i dowodzi
 z wykorzystaniem my�lenia anali-
tycznego i logicznego. Nie powinni pokazywa
 po sobie emo-
cji ani uczu
, musz� by
 twardzi i rywalizowa
 ze sob�. Maj�
osi�gn�
 sukces i zbiera
 przez ca�e �ycie przymioty, które go
definiuj� — pieni�dze, tytu�y, mieszkania, samochody, dzieci
itd. Dzi�ki temu stan� si� kim� — co te� staje si� �yciow� mi-
sj� dla tej w�a�nie p�ci. Ich wygl�d ma mniejsze znaczenie ni�
w przypadku kobiet, bo jako�
 osobowo�ci m��czyzny mierzy
si� wed�ug innych standardów. Co by si� sta�o, gdyby ludzie
zakwestionowali te koncepcje? Gdyby zw�tpili, czy powy�sze
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kryteria aby na pewno s� czym�, co oni chc� realizowa
? Wte-
dy mog�oby si� okaza
, �e s� wolni... I �e zaczynaj� �y
 ponad
podzia�ami, jako ludzie. Jest wiele definicji p�ci, a w�ród nich
ta biologiczna nie jest najistotniejsza. Dobry homoseksualista
mo�e by
 o wiele bardziej kobiecy pod k�tem energetycznym
ni� biologiczna kobieta, a lesbijka zarówno hormonalnie, jak
i behawioralnie m�ska.

Podobnie z p�ci� socjaln� — ona tak�e czyni z nas m��czyzn
i kobiety, a ludzie, nie kwestionuj�c tego, podpisuj� niewidzial-
ny spo�eczny cyrograf to�samo�ci, z jak� b�d� nie�wiadomie
mie
 do czynienia przez ca�e �ycie. Kto powiedzia�, �e kobiety
s� do tego, a m��czy�ni do czego� innego? Kto powiedzia�, �e
nale�y mie
 p�ciowe misje, które sprowadzaj� si� do grania
okre�lonych �yciowych ról, tak jakby to by� ostateczny cel? Mo-
�e jest co� poza tym? Kim by� by�, gdyby� nie by� m��czyzn�,
kim by� by�a, gdyby� nie by�a kobiet�? Nieograniczono�
 od-
powiedzi pozwoli Ci zrozumie
, �e poza p�ci� (czy mo�e pod
jej spodem) jest co� wi�cej. To nie znaczy, �e biologicznie co�
si� zmieni — dalej mo�esz cieszy
 si� tym, �e masz biust lub
m�sk� klatk� — to w Twojej g�owie zajd� pot��ne zmiany: za-
miast �y
 rol�, któr� zaakceptowa�e� jako cz�onek okre�lonej
kultury, mo�esz zacz�
 samodzielnie tworzy
 swoje w�asne
standardy �ycia. Meksykanka, Polka, Niemiec i Rosjanin to tyl-
ko etykiety, za którymi chowaj� si� schematy poznawcze i na-
wyki tworz�ce osobowo�
. Przyjmuje si� j� od urodzenia jako
oczywisty dogmat, który wyznacza nasze standardy funkcjo-
nowania jako jednostki p�ciowej. Nie urodzi�e� si� jako kobieta
czy m��czyzna pod innym k�tem ni� biologiczny, ale szybko
przyj��e�, �e masz tak�e okre�lone role do odegrania. Jeste�
kobiet�, to lubisz ciuchy, m��czyzna musi si� interesowa
 sa-
mochodami... Tak jakby to by�o zgodne z prawd�.
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Dlatego jednym z pierwszych kroków na drodze oczyszcze-
nia jest pozbycie si� umys�owej p�ci. Wypisz na kartce wszyst-
kie rzeczy, które — wed�ug Ciebie — jako m��czyzna (lub ko-
bieta, je�li ni� jeste�) powiniene� zrobi
 i osi�gn�
. Gra jest
warta �wieczki — jeste� w stanie doj�
 do poziomu czysto�ci
i otwarto�ci, na którym zaczyna�e� jako niemowl�: tam, gdzie
nie ma ró�nic innych ni� fizjologiczne (a i te wobec pot��niej-
szych mocy strac� na znaczeniu). To pierwsze zadanie, jakie
Ci� czeka na drodze do bycia AlphaHuman — tym kim� lub
czym�, co jest pocz�tkiem i ko	cem jednocze�nie, gdzie praw-
dziwe „ty” si� zaczyna i ko	czy. Spójrz na kartk� pe�n� wpisów
i znajd� kontrprzyk�ady do wszystkiego, co napisa�e�. Niech to
b�d� argumenty przekonuj�ce Ciebie — takie, które z�ami�
wcze�niejsze generalizacje. Minimum trzy do ka�dego wpisu.

Pawe�ek sp�dza aktualnie czas na byciu. �pi tyle, ile chce.
Je to, co podpowiada mu cia�o, bo umys� jeszcze nie przej�� te-
go obowi�zku. Ka�d� informacj�, jak� ma do przekazania, uze-
wn�trznia, nie zatrzymuj�c nic w �rodku. To nie tylko ��czy
go z Rzeczywisto�ci�, ale nade wszystko jest zdrowe — gdyby
ka�dy doros�y oddawa� si� Prawdzie i nie zatrzymywa� emocji
w sobie, liczba chorób znacznie by si� zmniejszy�a. Podobnie
zamiast wiele lat pó�niej automatycznie reagowa
 na zakotwi-
czone zjawiska z przesz�o�ci, mo�na z czystym rachunkiem
wchodzi
 ze spontaniczno�ci� w ka�d� now� relacj�. Dzi�ki
temu ci�gle si� zaczyna — otwierasz oczy rano i jeste� nowo
narodzony, bo co by�o wczoraj, by�o wczoraj, ale dzi� jest ju�
dzi�. To przepi�kne �ycie, w którym ka�dy ma nieko	cz�c� si�
szans� na to, by zawsze startowa
 z bia��, niezapisan� kart�.
Pawe�ek jest tym, co robi, bo nie powsta� jeszcze �aden kon-
cept osobowo�ci (dziecko nie wie jeszcze intelektualnie o tym,
�e istnieje, a wi�c nie dysocjuje si� umys�em od �ycia). Wi��
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��cz�ca go ze �wiatem ma szczególny charakter — nie istnieje
on bowiem jako „kto�” w �wiecie, ale nim jest — i do niego
wszystko si� zbli�a. Znajduj� go ludzie pochylaj�cy si� nad ko-
�ysk�, d�wi�k, który sam wpada przez uszy, ruchy r�czek i nó-
�ek istniej�ce same w sobie jako jeszcze niezale�ne refleksy.
Nie istniej� koncepty mi�o�ci, motywacji, rodziny, celów i pla-
nów, wspomnie	 i relacji, nie ma warto�ci, moralno�ci i za-
sad, które pó�niej b�d� wyznacza�y sposób jego funkcjonowa-
nia. Istnieje tak�e poza p�ci�, �yj�c w pe�nej synergii tego, co
m�skie i kobiece.

Umys� jest jednak bardzo szybko programowany — tak musi
by
, bo proces adaptacyjny przygotowuj�cy cz�owieka do bycia
jednostk� socjaln� jest koniecznym elementem rozwoju. Mu-
sisz nauczy
 si� bycia cz�owiekiem, Duszo — wraz z ca�ym
kolorytem tego �ycia, zarówno po jasnej, jak i ciemnej stronie
mocy. Chodzi tu o umiej�tno�ci najbardziej bazowe, jakie ma-
my do osi�gni�cia — od przechodzenia przez ulic� na zielo-
nym, a nie czerwonym �wietle, poprzez mówienie w miejsco-
wym j�zyku, a� po szereg odpowiednich zachowa	 socjalnych,
które pozwalaj� �y
 w grupie. I gdyby tylko cz�owiek zdawa�
sobie spraw�, �e to tylko umiej�tno�ci i �e za nimi wszystkimi
stoi on, wtedy by�oby zupe�nie inaczej. A tak do umiej�tno�ci
jest doczepiana osobowo�
 (ego) i to ona kontroluje �ycie oraz
zas�ania to ca�e szcz��cie, z którym si� urodzili�my. Jednostki
czekaj� ca�e �ycie, by móc wróci
 do dnia narodzin — gdy ja-
ko wyposa�eni w wiedz� doro�li uznaj� spójnie swoj� bezwa-
runkow�, wrodzon� natur�.

Mijaj� lata, Pawe�ek ju� wie �wiadomie, �e jest ch�opcem,
ju� zacz�� istnie
 jego �wiat. Nauczy� si�, jak ma reagowa
, by
dosta
 nagrod�, wie, �e gdy przejawia dziewcz�ce zachowania,
niespecjalnie podoba si� to tacie (który oczywi�cie ze swojego
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domu wyniós� obraz instytucji tak zwanego prawdziwego m��-
czyzny i nie�wiadomie przekazuje go dalej), wie tak�e, czym
nale�y si� bawi
. To osobowo�
 p�ci — od niej si� zaczyna. Ale
pojawi�y si� ju� kolejne. Pawe�ek zacz�� istnie
 tak�e jako sy-
nek — a je�li jest synek, to jest te� tatu� i mamusia.

— Kim jest synek? — zapyta� lisek ws�uchany w pasjo-
nuj�c� opowie�
 m�drego królika.

— Ma�ym, nieprzygotowanym do �ycia cz�owieczkiem,
którego doro�li ludzie wychowuj� — us�ysza� w odpowiedzi.

— Co to znaczy: wychowa
?
— To znaczy stworzy
 na swoje podobie	stwo — wpro-

wadzi
 w jego umys� modele, czyli wzorce i standardy my-
�lenia i post�powania, po czym zacz�
 adaptowa
 umys�
dziecka, by jak najbardziej do tych standardów si� zbli�a�o
i pasowa�o.

— Czy to nie jest produkowanie ludzi? — lisek najwyra�-
niej rozumia� ju� wi�cej i docieka� wiedzy.

— I tak, i nie. Z punktu widzenia umys�owego istniej�
tylko produkty, które ludzie nazywaj� kobietami, m��czyzna-
mi, doros�ymi, dzie
mi, atrakcyjnymi, g�upimi czy m�drymi
— to wszystko wytwory ich wyobra�ni, którymi oni �yj� na
co dzie	. Jednocze�nie poza wyobra�ni� oni wszyscy istnie-
j� jako istoty duchowe, które maj� okre�lon� rol� do ode-
grania. S� w g��bi czym� wi�cej, ni� kiedykolwiek wi�kszo�

z nich spostrze�e.

— S� istotami duchowymi? — chcia� zrozumie
 lisek.
— S� wszystkim, za co b�dziesz ich uwa�a�. S� te� poza

twoim postrzeganiem — urodzili si� pu�ci i czy�ci, bez �ad-
nej skazy opinii, przekonania czy automatycznej reakcji. To
pó�niej, w procesie ich wychowania staj� si� produktami
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swoich i nie swoich umys�ów i w efekcie graj� okre�lone �y-
ciowe role.

— Dlaczego graj� te role?
— Bo tak zorganizowali �ycie, �e wchodz� w ró�ne role

i si� ich trzymaj�, nie znaj�c niczego innego. Powstrzymuje
ich strach, �e gdy wyjd� z danej roli, wtedy strac� co� naj-
wa�niejszego, co maj� — siebie samych. A w gruncie rze-
czy to brak zrozumienia tego stanu rzeczy jest dla nich za-
cz�tkiem ka�dego cierpienia.

— A gdyby siebie stracili, to by znikn�li?
— Intelektualnie tak, naprawd� to nie mogliby znikn�
.

Ale przestaliby postrzega
 wersje siebie, jakie istniej� w ich
umys�ach, za prawdziwe. Wiedzieliby, �e poza umys�em jest
co� jeszcze i zamiast gra
 role, decydowaliby, kim chc� by

w danej sytuacji. Wtedy na przyk�ad matka nie musia�aby
by
 matk� do ko	ca �ycia swojego dziecka, bo to mo�e je
ogranicza
 w swobodzie i niezale�no�ci, i mog�aby w pew-
nym momencie porzuci
 bycie matk� na rzecz na przyk�ad
bycia przyjació�k�. I by�oby im �atwiej �y
, we dwójk�. A tak
schematy poznawcze matki s� przez ni� praktykowane na
synu, który ma ju� na przyk�ad kilkadziesi�t lat. Mimo �e
min��o sporo czasu, jej syn sta� si� i m��czyzn�, i m��em,
i ojcem, to ona dalej traktuje go tak samo jak przed laty. To
nie pozwala im razem wzrasta
 i ogranicza ich rozwój, bo
ona nie porzuca tego, co ju� dawno nieaktualne, a on nie
buduje nowego, co by�oby du�o bardziej adekwatne do jego
tera�niejszego �ycia.

— Czyli musimy si� ci�gle zmienia
, aktualizuj�c nasze
przekonania? A sk�d b�d� wiedzia�, co mam zmieni
?

— Rzeczywisto�
 ci� nauczy, co jest ci potrzebne. Zaw-
sze �wiat jest lustrem dla nas samych, pokazuje nam, co
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w danym momencie my�limy. Od nas zale�y, co z tymi my-
�lami zrobimy. Inaczej musia�by� �y
 poni�ej swoich mo�-
liwo�ci, korzystaj�c z rozwi�za	 intelektualnych sprzed lat,
które oczywi�cie nie s� adekwatne do tego, czego potrzebu-
jesz teraz.

— A czego potrzebuj� teraz? — zapyta� zapobiegliwie
lisek.

— Czy wydarzy�o si� dzisiaj co�, co by�o dla ciebie nauk�?
— królik rozumia�, �e na to pytanie nie on powinien odpo-
wiedzie
.

— Rozmawia�em z borsukiem i powiedzia� mi, �e by�em
niem�dry. A ja si� zdenerwowa�em, bo przecie� tyle lat sp�-
dzi�em na nauce, a on mi mówi takie rzeczy... — zasmuci�
si� lisek.

— W�a�nie odkrywasz to, co masz do zmiany, je�li tak
uznasz. Co dok�adnie ci� zdenerwowa�o, gdy borsuk powie-
dzia�, co powiedzia�?

— �e nie postrzega mnie jako kogo� m�drego, a przecie�
taki w�a�nie jestem.

— Czy gdy chcesz by
 postrzegany jako m�dry, masz kon-
trol� i odpowiedzialno�
 za swoje szcz��cie w swoich r�kach?

— Nie. Bo to inni decyduj� o tym, czy tak mnie postrze-
gaj�, czy nie.

— To prawda. A czy to czyni ci� m�drym?
— Nie! Bo zale�no�
 od innych nie jest przyk�adem m�-

dro�ci!
— Wspania�y wniosek. Czy wobec tego chcia�by� zmie-

ni
 swoje postrzeganie siebie?
— Tak. Na przyk�ad na takie, �e ja chc� siebie postrze-

ga
 jako m�drego, bez s�uchania innych.
— Czy to m�dry wniosek: nie s�ucha
 innych?
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— Nie, to nie jest m�dry wniosek. Lepiej s�ucha
 i sie-
bie, i innych, i decydowa
, co jest dla mnie dobre.

— A czy borsuk wobec tego mia� racj�?
— Mia�. Pokazuj�c mi to, �e zale�a�em od innych. I praw-

d� powiedziawszy, znajd� jeszcze kilka sytuacji, gdy nie by-
�em m�dry.

— Okaza� si� wi�c wrogiem czy przyjacielem? — z u�mie-
chem kontynuowa� królik.

— Przyjacielem... A ja mia�em do niego pretensje. Chc�
go i�
 przeprosi
.

— Nazywa si� to zado�
uczynieniem. I jak s�usznie za-
uwa�y�e�, nigdy nie jest na nie za pó�no. Masz powody, by
by
 z siebie dumnym. Du�o si� dzi� nauczy�e� — chwali�
królik.

— Teraz ju� rozumiem, co to znaczy, �e rzeczywisto�

jest lustrem nas samych. Ona pokazuje nam, które z naszych
przekona	 i my�li s� nieadekwatne, nieaktualne, przez co
zyskujemy motywacj�, by je zmieni
.

— W�a�nie tak.
— I gdybym nie spotka� borsuka, to tkwi�bym w swoich

przekonaniach przez d�u�szy czas, ograniczaj�c si� i prze-
szkadzaj�c sobie samemu w pe�ni swojego rozwoju. To dzi�-
ki niemu i wszystkim innym sytuacjom, jakie mnie spotykaj�,
mog� rosn�
. Inaczej nie wiedzia�bym, co jest mi potrzebne!

— Te� doszed�em do tego samego, lisku. I postanowi�em
tym �y
 — skomentowa� królik.

— Chyba zaczynam docenia
 twoj� m�dro�
, króliku —
z podniesion� g�ow� mówi� lisek.

— Tylko dlatego, �e zaczynasz dostrzega
 swoj� — po-
chyli� si� na znak pokory i szacunku królik.
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Wypisz na kartce podzielonej na dwie cz��ci to, co chcia�by�
od ludzi us�ysze
 na swój temat (na przyk�ad: jestem �adny,
m�dra itp.), i to, czego us�ysze
 by� nie chcia� (na przyk�ad:
powiniene� sprz�ta
 swój pokój, �le to zrobi�e� itp.). To dwie
cz��ci Twojej osobowo�ci, jedn� z nich chcesz pokaza
 ludziom
(przez co odbierasz j� sobie i oddajesz masce), a druga to co�,
co s�dzisz na swój temat i ukrywasz przed innymi. Maj�c to
wszystko na kartce, znajd� teraz — w tej kolejno�ci — po trzy
autentyczne powody, dlaczego to, co chcesz us�ysze
 na swój
temat, nie by�oby zgodne z prawd� (czyli je�li na przyk�ad chcesz
us�ysze
, �e jeste� m�dry, przypomnij sobie trzy konkretne przy-
k�ady swojej g�upoty z przesz�o�ci), i dopiero po tym trzy auten-
tyczne powody, dlaczego tak jednak jest (tutaj b�d� potrzebne
trzy dowody na Twoj� m�dro�
). Potem po drugiej stronie ta-
beli (tam, gdzie wypisa�e� to, czego nie chcesz us�ysze
) prze-
prowad� nast�puj�cy proces — najpierw znajd� trzy powody,
�e to, czego nie chcesz us�ysze
, jest jednak prawdziwe (na
przyk�ad dowody na trzy �le zrobione rzeczy w przesz�o�ci),
i potem, �e nie jest (czyli trzy inne przyk�ady na to, �e zrobi�e�
te� w przesz�o�ci co� dobrze). To wyrównuje zarówno osobo-
wo�ci pysza�ków, jak i tych, którzy nie wierz� w siebie. Prze-
stajesz si� wywy�sza
, przestajesz si� poni�a
 — znowu jeste�
prawdziwy.




