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Rozdzia  2.

Zmiany to cudowne uczucie

Gdyby  us ysza  tysi c razy: „Nie uda Ci si ”, to mam na to rad :
zmie  otoczenie i rób nadal wszystko tak, jak potrafisz najlepiej.

Nikodem Marsza ek

Dokonanie przemiany wewn trznej to cudowne uczucie. Pami tasz,
ilu takich przemian do wiadczy e  w swoim yciu? Nast powa y
szybko czy powoli? Je li nie pami tasz, to nic nie szkodzi, bo cz sto
nie zauwa amy, jak bardzo si  zmienili my. Dopiero kto  z boku mówi:
„Jeste  jaki  inny”.

Gdy by em ma ym ch opcem i wraca em z plecakiem pe nym ksi ek
i zeszytów, z po aman  linijk  i kredkami, mówi em: „Kiedy to wszyst-
ko si  sko czy? Nudz  si  i potrzebuj  zmiany. Chc  by  doros y”.
Do wiadczy em wiele lat pó niej przeniesienia w czasie, ju  kiedy
mia em w asne dziecko. Us ysza em: „Tato, id  do przedszkola”. Od-
powiedzia em: „Gdzie, skarbie? Jeszcze przyjdzie twój czas”. Budzi to
wielkie zadowolenie, kiedy m ode istoty si  spiesz , chc  do wiadcza
nieznanego, zmienia , eksplorowa . Raz córka spakowa a ma y plecak,
nala a sobie picia, wzi a niezgrabnie przygotowan  kanapk  i stan a
przy drzwiach ju  gotowa do wyj cia. Nic nie szkodzi o, e ciemno, zimno.
Oznajmi a: „Idziemy, tato”. Lata mijaj  i co  si  zmienia, przestajemy
chcie , bo ju  nam si  wydaje, e wiemy, byli my, do wiadczyli my,

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/rf/badzza
http://onepress.pl/rt/badzza


2 4     |     U S P O K Ó J  S I E B I E

potrafimy. yjemy raczej, by utrzyma  status i cieszy  si  zdobyczami,
zamiast i  dalej, nie tylko uczy  si , co zmienia  w sobie, zwiedza ,
wychodzi  poza mury: pracy, domu, znajomych. Zagl danie i oczekiwa-
nie, co jeszcze mo e by , jak mo e by , jest cz ci  naszej natury. Zbyt
cz sto tak  postaw  zabijaj  konformizm i wygoda.

Co do przemian wewn trznych, a tak, tych równie  sporo prze y e .
Par  odby o si  w szkole podstawowej, gimnazjum. Przypomnij sobie,
czy zazdro ci e  koledze bycia adorowanym, jak zastanawia e  si , czy
czego  Ci nie brakuje do szcz cia, mo e nie traktowa e  siebie samego
powa nie. Gdzie  w g bi serca postanowi e  zmieni  co  w sobie, ubra
si  inaczej, by  bardziej seksownym, obci  czy zapu ci  w osy, zafar-
bowa  je. Chcemy by  przyj ci, sta  si  cz ci  grupy. Same zmiany
pozwalaj  nam odkry  siebie, sprawdzi  si  w nowej roli, skórze. Nie-
którzy przechodz  wielkie metamorfozy, nie boj  si  tego, inni pe ni
wstydu dodaj  tylko troch . Nie zawsze jest kolorowo, motywuj  nas
i wp ywaj  na nas ró ne czynniki zewn trzne. Wracasz po imprezie,
spotkaniu, wyje dzie z zagranicy do domu z poczuciem alu, odrzuce-
nia, jakby  nigdzie nie pasowa . Oczywi cie, zmieniasz ca  garderob ,
wygl d, cz ciowo zachowanie, bo gdzie  tam chcesz by  lubiany,
przypodoba  si , od tego zale y Twoja sprzeda . Taka motywacja do
zmiany, czysto zewn trznej, jest redniej jako ci, gdy  gdzie  w powie-
trzu stale wisi oczekiwanie na aprobat , akceptacj . Intencje brzmi :
„Czy ju  jestem OK?”, „Co musz  jeszcze zrobi ?”. Ubrania to tylko
metafora, s  jak dodatkowa skóra, maj  podkre la  nas samych, a tym-
czasem chodzimy i wygl damy jak sklepowe manekiny na wystawach.
Komponowanie w asnych elementów garderoby z pytaniami typu:
„Co chcia bym w o y  naprawd ?”, Co z czym bym po czy  najch t-
niej?”, „Jak bym siebie widzia ?”, „Które barwy pasuj  do mojego
charakteru?” pobudza indywidualno  — zaczynamy by  cz ci  siebie
zamiast niewolnikami ogólno wiatowej mody, chwilowego trendu.
Czy s uchanie siebie jest proste? I tak, i nie. W asnego wewn trznego
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przekonania o prawdzie, kompozycji — tego si  musisz nauczy . Od-
waga i podkre lanie unikatowo ci to ju  przyjemniejsza cz , która
wp ywa na nasz  osobowo  pozytywnie.

Zmiany s  efektem naszego rozwoju, dzi ki nim pojawia si  co  nowego.
Nawet drobne korekty maj  znacz cy wp yw na nasze samopoczucie.
Nowe mieszkanie w innej dzielnicy ju  wnosi powiew wie o ci, a co
dopiero wyjazd do innego miasta czy pa stwa. Czasem zmieniamy oto-
czenie, ludzi, przyjació , ubrania, wygl d i ci gle nie jeste my zado-
woleni, ale kiedy ciszymy muzyk , wy czymy telewizor, us yszymy
nasze cia o. Co  gniecie, uwiera w rodku, puka al, s ycha  pretensje,
brak wybaczenia i pogodzenia. Na nic zmiany otaczaj cego wiata, na
nic ubrania, nowe meble, samochód czy partner, je eli sami ze sob
czujemy si  le.

Je li chcesz czego , czego nie masz,
musisz zrobi  co , czego jeszcze nie robi e .

Chcemy do wiadcza  nowych rzeczy, mieszka  w lepszych dzielnicach,
poznawa  interesuj cych ludzi. Wyruszamy w podró  i nagle mówimy:
„Hej, znowu to samo”, „To ju  mam”, „Ci ludzie s  jacy  podobni do
poprzednich”. O nie, oni nie s  tacy sami, tylko Ty nadal jeste . Zmie-
ni e  wszystko na zewn trz, od oczekiwa  po ciany w domu, ale zapo-
mnia e  o swoim wn trzu, a to ono tworzy, kreuje, warunkuje otoczenie,
nawet to, z kim i gdzie yjesz. Mo esz chcie  wielu rzeczy i spraw, ale
przychodzi naprawd  to, co czujesz w sercu. Je li jest to al — b dzie
to al, je li niemoc, przyjdzie niemoc, je li poczucie odrzucenia — od-
rzucenie otrzymasz. Chcemy, lecz samo chcenie nie wystarczy, za tym
musi pojawi  si  silna wewn trzna zgoda. Dziwne sytuacje, cierpienie,
ból, niemoc, ró ne my li o poczuciu bycia niewystarczaj cym, one
zaczynaj  motywowa  do zmian, rozwoju, podwa ania tego, co my li-
my na temat siebie i wiata. Prawo zgodno ci mówi: „ wiat zewn trzny
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zawsze wspó gra z twoim wiatem wewn trznym”. Troch  boli, bo
prawo jest brutalne; z jednej strony tak, z drugiej jest ono konsekwencj ,
daje mo liwo  rozwoju i zmiany.

Zacznijmy od pytania: „Jak si  dzisiaj czuj ?”. Umys  i ego odpowia-
daj : „ wietnie, fajnie, do przodu”. Zadaj jeszcze raz podobne pytanie:
„Jak naprawd  si  dzisiaj czuj ?”. Odpowiedzia e ? Prawdopodobnie
znowu uczyni e  to z poziomu umys u. A teraz nic nie mów ani nie
odpowiadaj g o no, tylko zapisz od razu odpowied , ws uchaj si  w sie-
bie. I co? Ró ni si  od poprzedniej jako ci , bez dwóch zda ; tak po-
zwalasz wyj  pod wiadomo ci, za tym równie  idzie g os Twojej duszy.
Nie bój si  tego, bo nie mo esz ba  si  siebie. Uciekanie przed sob ,
przed wewn trznym g osem jest jak skazywanie siebie na ycie poni ej
w asnych mo liwo ci. Naucz si  zadawa  pytanie i na nie odpowiada ,
rozró nia  to, co pochodzi z Twojego wn trza, a co z pod wiadomo ci
i umys u.

Inne zadanie brzmi: „Mów tylko i wy cznie o tym, czego chcesz od
ycia”. Narzekanie naprawd  nie pomaga, nikogo jeszcze nie zbawi o,

jedynie utwierdzi o w przekonaniach. Ile razy mówili my: „Wiesz, nie
chcia bym tam mieszka ”, „Nie lubi  tej pogody”, „A co, je li si  nie
uda?”. Prawo oczekiwania brzmi: „Oczekuj najlepszego i najlepsze
otrzymuj”. My le  pozytywnie nie oznacza ignorowa  z e, negatywne
emocje czy zdarzenia, ale oznacza nienadawanie im warto ci, to znaczy
nietaplanie si  w nich, nieprze ywanie nadmiernie, niewzmacnianie roz-
trz saniem. Sta o si ? My limy, dlaczego tak, czemu nas to spotka o, co
chcieli my z tego wynie , czy by o to zwyk e dzia anie jakich  stra ni-
ków, i idziemy dalej. My le  pozytywnie to jest jak dawanie sobie szansy,
nawet podczas tak zwanego do a, gorszego dnia. Wiesz, e ta pomoc, ta
inspiracja, ta my l przyjd , wype ni  Ci . Po prostu sobie pozwól.
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W swojej kolejnej ksi ce porusz  temat przep ywu energii, ycia w prze-
p ywie, kreacji naszej pierwotnej, o której zapomnieli my. Prawo ocze-
kiwania zostanie zast pione sta ym otwarciem, bez warunkowania. Ro-
sn ca wiadomo , e nie jeste  sam, nie musisz sam, e wsparcie jest
i pojawia si , bo jeste my czym  wi cej ni  tym, co o sobie my limy, daje
poczucie ulgi. Kreacja przestaje by  tylko osobowa, fizyczna, a staje
si  wewn trzna, taka duchowa, dzi ki niej uczymy si  wi cej na temat
siebie i wiata. Teraz jednak lekcja jest ogromnie wa na, bo suma na-
szych negatywnych my li jest du o wi ksza ni  pozytywnych; przede
wszystkim boimy si  zmian, unikamy ich, a s  one cz ci  naszego ycia.
Za ó  wi c — jak moja córka — plecak i daj si  ponie .

Nie dajesz si  ponie , gdy  masz poczucie winy, niech  do pozosta-
wienia starego, obliguj  Ci  zobowi zania, jakie podj e . Gdzie  tam
chcia by  pojecha , zmieni , odkry , tylko co  Ci  trzyma. Pytanie, co
to jest, na jakim poziomie pojawi a si  blokada, czemu energia nie
p ynie. Zmiana to zmiana, niekiedy nie mo emy jej kontrolowa , toro-
wa  jej drogi czy dyktowa  warunków. Jest cz ci  nas i cz ci  wiata.
Mo emy stawia  opór, szanta owa , tylko czy nie walczymy z wiatra-
kami? Gdzie by by  dzisiaj, gdyby ch  zmiany rodz ca si  w Twojej
g owie wygrywa a z konformizmem i l kiem? A  strach pomy le . Cza-
sem zmieniamy innych, chcemy, by do czyli do nas, jak stado wilków,
bo w grupie czujemy si  pewniej. Nie rób tak, daj ludziom dojrze  do
podj cia ich w asnej decyzji. Racja jest zawsze po stronie wolnej, czyli
nienarzucaj cej, nieszkodz cej sobie i innym. Rozpoczynaj c dzie ,
przywitaj go pytaniem: „Czy jestem zapalony?”. Jak odpowiesz sobie:
„Jestem dzisiaj zapalony”, b dzie to ju  stwierdzenie, na tym w a nie
polega mówienie tego, czego chcesz od ycia. Wstajesz rano i mówisz
o swoich nawykach, które chcesz zmieni , bo ca y sekret Twojej przy-
sz o ci kryje si  w rutynie. Mówisz: „Chc  tego!”, ale dowodem dla
Ciebie b dzie to, jak zainwestujesz swój czas. Jest takie powiedzenie:
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„Je li b dziesz my la  tak jak teraz, b dziesz mia  to, co masz. Je li
zmienisz swoje my lenie, zmienisz to, co masz”. B d  aktywny i pozy-
tywnie nastawiony, bo stanie si  tak jak w dowcipie, który kiedy  us y-
sza em: „Panie kierowniku, taki zapierdziel, e nie ma czasu tych taczek
za adowa ”. Postacie z tego artu s  mo e pozytywne, ale nie aktywne.
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