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Można stawić czoła wrogiej armii, ale nie da się powstrzymać idei, na którą przyszedł czas.
    Victor Hugo

Jak odkryć siebie na nowo i żyć według własnych reguł

• Wstrząsające wyznanie przemytnika narkotyków
• Czy i komu wagina blokuje percepcję
• Trzy kity fałszywych guru, które hamują Twój rozwój
• Tajemnica koła życia i œmierci
• Biologia komórkowa i szamanizm XXI wieku

Czytając tę książkę, wejdziesz w nową przestrzeń. Poznasz wiele szokujących prawd, 
założeń i teorii. Jeœli zastosujesz je w swoim życiu, odkryjesz nową rzeczywistoœć!

Może obudzisz się któregoœ ranka i poczujesz, że rozumiesz, po co tu jesteœ, ku 
czemu zmierzasz i jaki jest Twój prawdziwy cel. To bez wątpienia będzie wielki dzień, 
który rozpocznie nową erę w Twoim życiu, zainicjuje wielką zmianę i stanie się 
obietnicą nowej, szczęœliwej, prawdziwej przyszłoœci. Możesz czekać na to, że kiedyœ 
spłynie na Ciebie objawienie, albo… możesz otworzyć się na nie i zaprosić do swojego 
życia — od razu!

Po to powstała ta książka. Jest niekonwencjonalna, bezczelna, szczera, autentyczna 
i bezkompromisowa — jest tym, czego Ci ostatnio w życiu brakowało!

Zaprojektuj swoje ŻYCIE NA MAXA!

• Na dobry początek — nie rób niczego wbrew sobie.
• Potem — naucz się odkrywać siebie na nowo, znajdując to, co naprawdę 

w Tobie wartoœciowe.
• Następnie — oducz się zbędnych bzdur, które przez lata wciskano Ci do głowy.
• Wreszcie — sprawdź na własnej skórze, jak to jest, kiedy osiąga się 

maksymalne efekty minimalnym kosztem.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyœ rano wstawał z uœmiechem na ustach i dowiedział 
się, jakie to uczucie być zwyczajnie szczęœliwym. Możesz to zrobić — dla SIEBIE!
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Rozdzia� 2.
Ograniczenia percepcji,
czyli wyprawa Kolumba
i dwie czere�nie w cipce

M�ody m��czyzna jest tak przepe�niony testosteronem, �e do-
staje wzwodu, kiedy mocniej powieje wiatr albo kiedy popatrzy,
jak pracuje m�ot pneumatyczny. M��czy�ni s� w ogóle mono-
tematyczni, ale ten okres jest wyj�tkowy.

Nie wiem, jak to przebiega u innych, ale ja przeszed�em ten
okres swojego �ycia jak chodz�cy transparent z napisem:

WI�CEJ SEKSU!
Z jednym wyj�tkiem. Podczas trzymiesi�cznego zwi�zku

z 
armin� by�em jak chodz�cy transparent z napisem:
JEST OK!

armina by�a nimfomank� z krwi i ko�ci. Rude w�osy, sym-

patyczna buzia, �adny biust i w oczach �ar. By�a niewysoka
i mia�a troch� krzywe nogi, ale w szkole podstawowej trenowa�a
wyczynowo p�ywanie i mia�a bardzo zgrabne cia�o. Wiecie,
u niektórych kobiet po�ladki ko�cz� plecy i ju�. To wszystko.

Za to u innych po�ladki s� pocz�tkiem wspania�ej przygody.
I to w�a�nie by�a 
armina.

Robili�my „to” wsz�dzie i na ka�dy sposób.
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Wyczyny Kim Basinger i Mickeya O’Rourke’a w Dziewi��
i pó� tygodnia to przedszkole integracyjne przy tym, co wypra-
wiali�my z 
armin�.

Jedna z przygód mia�a jednak o wiele wi�ksze konsekwencje,
ni� mog�em przypuszcza	, i tak naprawd� potrzebowa�em pra-
wie dwóch dekad, �eby zrozumie	, jak doskonale ilustruje…

…OGRANICZENIA LUDZKIEJ PERCEPCJI!
Ciekaw jestem, kto z Was ogl�da� What the Bleep Do We

Know, czyli „Co, do cholery, w ogóle wiemy?”.
Ciekawy film, który w lekki sposób pokazuje, jak fizyka

kwantowa potwierdza wgl�dy mistyków i nauki wielu newa-
ge’owych guru. Dla jednych objawienie i prawda ostateczna,
dla innych naci�ganie faktów i nadu�ycie.

W ka�dym razie jedn� z my�li, które film udowadnia, jest to,
�e obserwator ogranicza swoj� percepcj�, czyli postrzeganie
rzeczywisto�ci, wy��cznie do do�wiadcze�, które ju� zna. (Czy
nazwisko Mamo� co� Pa�stwu mówi?) I tak naprawd� jest to
g�ówna przyczyna cierpie� na �wiecie.

Mówi�c pro�ciej, ludzie cierpi� nie dlatego, �e �wiat jest zbyt
ubogi i nie oferuje im sposobów zrealizowania ich potrzeb, ALE
DLATEGO, 
E NIE MOG� WIELU RZECZY DOSTRZEC.

To fascynuj�ce za�o
enie. Pomy�l: teraz, kiedy podnie-
siesz oczy znad ksi��ki, dostrze�esz przedmioty, które widzia�e�
ju� wcze�niej. Normalne. Mo�e �adne, mo�e brzydkie. Zwyk�e.

ALE… gdyby� zmieni� percepcj�, to rach-ciach, czary-mary
i dostrzeg�by� wokó� siebie cuda i magi�. Mo�e anio�y, mo�e
zmar�ych przodków. Mo�e, patrz�c na mebel, na którym siedzisz,
wymy�li�by� milionowy biznes. A mo�e zobaczy�by� swojego du-
cha przewodnika, który powiedzia�by Ci dok�adnie, co masz
zrobi	 w�a�nie w tym momencie �ycia, w którym jeste�…
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Mo
e tak naprawd� widzisz to, ale lata szko�y, strach
przed wy�mianiem i przekonanie: „Tak maj� tylko wariaci”,
sprawia, �e nazywasz to fantazjami czy wytworami umys�u, nie
mówisz o tym nikomu i traktujesz ot, tak jak ulotk� reklamow�
z Pizzy Hut.

W filmie What the Bleep… ograniczenia percepcji obrazuje
historia z 1492 roku — czasu, kiedy do brzegów Ameryki dotar�y
trzy okr�ty pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba. Podobno,
powtarzam, podobno Indianie patrzyli, sk�d przybywaj� okr�ty,
widzieli nietypowe marszczenie si� fal, ale NIE WIDZIELI
SAMYCH OKR�TÓW.

W ich do�wiadczeniu nie istnia�o takie zjawisko jak „wielki
okr�t z pe�nymi �aglami”, wi�c patrzyli w jego kierunku i NIE
WIDZIELI GO.

Oczywi�cie krytycy filmu podnie�li wrzaw�: „A sk�d wiado-
mo, co widzieli, a czego nie widzieli Indianie w 1492 roku?”.
Poniek�d s�usznie. Politycy zapominaj�, co mówili, po tygodniu,
wi�c w g�owy Indian sprzed tylu lat mo�na w�o�y	 wszystko.

Pomi�my spory o wiarygodno�	 informacji, bo najlepszym
s�dzi� jest i tak w�asne do	wiadczenie. Kiedy obejrza�em
film What the Bleep… i t� scen� z Indianami, którzy nie wi-
dzieli czego�, co mieli pod nosem, wróci�o do mnie wielk� p�tl�
wydarzenie sprzed prawie dwóch dekad. By�o to do�wiadcze-
nie osobiste i bardzo intymne. Dlatego opisz� je…

…BEZ PIKANTNYCH SZCZEGÓ�ÓW!
Ka�dy mo�e wyobrazi	 je sobie na w�asn� odpowiedzialno�	.
Mój zwi�zek z 
armin� wchodzi� wtedy w najgor�tszy okres.
Pewnego dnia zostali�my sami w domu 
arminy, z tym �e nie

mogli�my si� za bardzo rozp�dza	, poniewa� lada chwila mieli
wróci	 jej rodzice.
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Siedzieli�my obok siebie, a na stole sta�y dwa plastikowe wia-
dra pe�ne ciemnoczerwonych czere�ni. Hmm… Czere�nie…

Najpierw ja poda�em jej owoc z dziobka do dziobka… Aha-
hah… Mmmmm… Potem ona rozgniot�a czere�ni� nad moim
ramieniem i zliza�a powoli sok…

Potem ja.
Potem ona.
Potem ja.
Potem ona.
A� tu bach!!! Otwar�y si� drzwi i z oddali dobieg�o dono�ne

„AAAAA! Witajcie” jej taty i wyla�o nam kube� zimnej wody na
g�ow�. Zanim jej rodzice dotarli do kuchni, zd��yli�my jako
tako doprowadzi	 si� do porz�dku. Niemniej mieli�my powa�-
ny problem.

Mama zaraz po wej�ciu zaj��a �azienk�.

armina mia�a w sobie dwie czere�nie.
Ja mia�em w kieszeni jej majtki.
Zdecydowali�my si� jak najszybciej wyj�	. Mieszkanie by�o

na parterze. Na klatce schodowej sta�o dwóch ma�olatów. Kiedy
znale�li�my si� przed budynkiem, 
armina chcia�a w�o�y	 pod
spódnic� r�k� i pozby	 si� czere�ni, kiedy nagle pojawi�a si�
jej ciocia. I zacz��a s�odko-g�upie rodzinne pogaduszki. 
armi-
na dzielnie potakiwa�a, co� dopowiada�a, ja z boku p�ka�em ze
�miechu. Niestety, nawet wytrenowane mi��nie maj� ograniczo-
n� wytrzyma�o�	 i kiedy moja dziewczyna kichn��a, sta�o si�…

Po�rodku ciocinego ple-ple…
…rozleg�o si� ciche pyk, pyk.
Na chodnik upad�y dwie czere�nie.
Prosto spomi�dzy nóg 
arminy.
I zrobi�o si� niesamowicie. By�em bardzo ciekawy, jak zarea-

guje ciocia, wi�c uwa�nie wpatrywa�em si� w jej twarz. Pami�-
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tam dok�adnie chwil�, kiedy jej zmys�y zarejestrowa�y pyk, pyk,
upadek czere�ni na chodnik, a potem jej wzrok skierowa� si�
wy�ej, na miejsce, z którego wypad�y. Widzia�em niemal�e na
jej twarzy �lad procesu my�lowego:

Czere�nie? OK, wiem, o co chodzi!
Cipka? OK, te� wiem, o co chodzi!
Ale czere�nie wypadaj�ce z cipki? Nie, nic takiego nie ist-

nieje!
W tej sekundzie jej twarz wyg�adzi�a si� i rozmawia�a dalej

jak gdyby nigdy nic. Nie by�a tak zdoln� aktork�, �eby UDAWA,
�e nic nie widzia�a. Po prostu znalaz�a si� w sytuacji, która prze-
kroczy�a jej granice do�wiadczenia, wi�c odrzuci�a j�.

W dodatku nie zwróci�a nawet uwagi, kiedy poda�em 
ar-
minie majtki niby chusteczk� do nosa.

***

Mechanizm ograniczenia percepcji mo�na rozpatrywa	 na wielu
poziomach.

Kiedy pomy�limy o Indianach, którzy nie zauwa�yli Kolum-
ba, to, szczerze mówi�c, nie za bardzo nas to obchodzi.

Kiedy pomy�lisz o cioci 
arminy, która nie zauwa�y�a czere-
�ni… To co? Mo�e troch� �mieszniej, ale te� nie za bardzo Ci�
to obchodzi.

To w czym rzecz?
Niestety, ten sam mechanizm dzia�a podobnie na wszyst-

kich ludzi. Dzia�a na Ciebie i na mnie. Dopóki nie OTWO-
RZYMY SWOJEJ PERCEPCJI, jeste�my aktorami ca�y czas
tej samej opery mydlanej. Ka�dy widz wie, co powie i jak si�
zachowa dowolna osoba na ekranie, Z WYJ�TKIEM samych
zainteresowanych. Zmieniaj� si� osoby, fryzury, meble, ale
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nie zmieniaj� si� takie w�tki jak wielka mi�o�	, która oka-
zuje si� toksyczna, zdrady, oszustwa w interesach itd.

Dopóki nie otworzymy swojej percepcji na NOWE, odtwa-
rzamy ca�y czas ten sam scenariusz. Mo�na próbowa	 zmiany
przez m�dre ksi��ki, warto�ciowe kursy itd., ale gdyby spojrze	
z dystansu, to g�ówne w�tki powtarzaj� si� regularnie jak pod-
wy�ki cen za paliwo.

Ale za to kiedy otworzysz swoj� percepcj�, w Twoim �yciu
mog� zacz�	 dzia	 si� cuda.

Bo tak naprawd� cuda wydarzaj� si� na �wiecie ca�y czas.
W momencie, kiedy czytasz to zdanie, kto� odebra� wyniki
bada�, które pokazuj�, �e nieuleczalna choroba z niewyja�nio-
nych powodów znikn��a.

Kto� inny w�a�nie zosta� milionerem. Kto� wygra� w totka.
Kto� kocha si� z ukochan� osob�. Komu� urodzi�o si� d�ugo wy-
czekiwane dziecko.

Mo�na mie	 du�o pretensji do naszych czasów, ale faktem
jest te�, �e �yjemy w czasach cudów.

Bez specjalnej kokieterii — Ty te� jeste� cudem.
Powa�nie. Przecie� wystarczy�oby, �eby Twoj� mam� w de-

cyduj�cej chwili rozbola�a g�owa, i nie istnia�by�, i nie czyta�by�
w�a�nie w tej chwili tej ksi��ki. Albo gdyby w wy�cigu plemni-
ków wygra� ten z lewej, to zosta�by� na przyk�ad m�odszym refe-
rentem w powiatowym urz�dzie miasta.

Prawdziwe otwarcie percepcji nie jest super�atwe i nie wiem,
czy jest mo�liwe dzi�ki lekturze tej ksi��ki. Je�li si� nie uda, to
przeczytasz tylko fajn� ksi��k�. Ale za to je�li si� uda, to wej-
dziesz w inn� rzeczywisto�	.

Cuda…
Magia…



Rozdzia� 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba     51

Prosz�, przewró	 kartk� dopiero wtedy, kiedy rozpoznasz,
w jakim miejscu swojego cia�a

zaczynasz
czu	
rosn�c�
ekscytacj�.
OK?




