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CZYM
JEST
WIZIENIE?

WIZIENIE MA SWÓJ SENS
Sensem istnienia wizie jest ochrona spoecze stwa przed niebezpiecznymi obywatelami, resocjalizacja ich lub po prostu wymierzenie im kary.
Te czynniki skadaj si na znaczenie wizienia w naszej kulturze.
Sens, jaki znalaze w yciu i spoecze stwie, moe natomiast sta si
Twoim wizieniem.
Jako dzieci nie zaprztamy sobie gowy sensem, a przynajmniej jego
wiadomym poszukiwaniem. Rzeczy po prostu jako tam s. Gdy jestemy modzi, nie potrzebujemy doszukiwa si w niczym sensu, robi
rzeczy, które s bardziej sensowne, ani te znajdywa swojego miejsca
w ogólnym porzdku wiata. Dziki Bogu… Oczywicie dzieci zadaj
mnóstwo pyta „dlaczego” i „jak”.
„Dlaczego niebo jest niebieskie?”.
„Zapytaj tat”.
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„Dlaczego so ce wschodzi i zachodzi?”.
„Zapytaj tat”.
„Dlaczego Tomek ma wicej gier komputerowych ni my?”.
„Zapytaj tat”.
„Jak si robi dzieci?”.
„Zapytaj mam”.
Dzieci nie zadaj jednak pyta , które my zadajemy, czyli: „Dlaczego tutaj
jestem?”, „Jaki waciwie jest sens wykonywania codziennie tej odmódajcej pracy?”, „Czy to, e jestem dobry lub zy, ma tak naprawd jakie
znaczenie?”. I tym podobne. W pewnym momencie przestajemy zadawa pytania na temat zewntrznego wiata (czyli na przykad so ca
i ksiyca) i przechodzimy do pyta na temat samych siebie i wasnego
miejsca w wiecie.
Kady z nas jednak od czasu do czasu miewa przebysk wiadomoci, e
by moe nasza rzeczywisto nie ma adnego znaczenia w kontekcie
tego przepastnego, obojtnego wszechwiata: Twoje ycie jest jak bysk
flesza (có to jest 80 lat w porównaniu z 500 000 lat istnienia ludzkoci
oraz okoo picioma miliardami lat istnienia wiata…); jeste jedn z siedmiu miliardów osób na planecie, która jest tylko kropl wody w olbrzymim jeziorze naszego ukadu sonecznego, a to jezioro z kolei stanowi
kropl wody w oceanie galaktyki, który jest brodzikiem na czarnym
trawniku domu w kraju bdcym caym wszechwiatem; nasza male ka
planeta zwana Ziemi to tylko cz skadowa tego wszechwiata. Wystarczy tylko przebysk tej wiadomoci — który jest jak patrzenie przez
dziurk od klucza, ale tak zakurzon, e praktycznie nie wida, co znajduje
si w pomieszczeniu — bo gdybymy zobaczyli to wszystko wyranie
i w peni sobie to uwiadomili, przypuszczalnie natychmiast zapragnlibymy strzeli sobie w eb…
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Tak, konfrontacja z takim przebyskiem bezgranicznej bezcelowoci
wywouje panik. Panika przypywa i odpywa, a my w ko cu przestajemy
j zauwaa, lecz mimo to wpywa na wikszo naszego ycia. Przyjmuje
form niesabncego poszukiwania sensu, wykorzystujc najbardziej
niedorzeczne i bezsensowne sposoby. Jak napalone psy, które ruchaj1
nogi nieznajomych osób, latarnie uliczne, hydranty, awki, a czasem nawet
koty — próbujemy wyrucha znaczenie z wszystkiego, co nas otacza.
Jestemy napaleni na sens i desperacko pragniemy go znale: w bezcelowej pracy zawodowej, w bezowocnych relacjach z ludmi, w niezliczonych zgromadzonych przedmiotach (w ich powolnej podróy ze sklepu
na wysypisko), w wynalezionych bogach; w wyobraonych i egzekwowanych reguach zachowania; w wymylonych dla siebie wymarzonych osobowociach; w opowiadanych historiach… I tak dalej — a do momentu
mierci, w którym dochodzimy… donikd, a ju na pewno nie widzimy
wtedy ostatecznego sensu, gdy od pocztku w ogóle go nie byo.
Przykro mi, ale musiaem to powiedzie.
Jestemy A O NI. Nie tylko dlatego, e z powodu cicej nam przez
cae ycie paniki zwizanej z tym, e NIC nie ma sensu, szukamy go jednak
we WSZYSTKIM — co jest tak naprawd ujmujce. Gówny powód
jest taki, e te same rzeczy, na których budujemy sens swojego ycia,
w pewnym momencie si zmieniaj i sprawiaj nam ból. adna z tych
rzeczy nie jest zbyt trwaa. Przywizujemy si do nich, one znikaj, a my
cierpimy. Takie jest ludzkie ycie.
Stwórzmy sobie peny a cuch wydarze w ludzkim yciu. Zaczyna si
od przebysku wiadomoci, e ycie jest bezbrzenie bezcelowe, i zastanawiania si nad jego sensem. Nastpnie próbujemy znale sens
w jakich istniejcych rzeczach, przywizujemy si do nich, one zostaj
nam zabrane, a my czujemy cierpienie, zaczynamy zastanawia si nad
sensem ycia i znajdujemy go w innych rzeczach, przywizujemy si do
nich, one zostaj nam zabrane, a my czujemy cierpienie, zaczynamy zastanawia si nad sensem ycia i znajdujemy go w jeszcze innych rzeczach,
1

Akt nieskrpowanej kopulacji.
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przywizujemy si do nich, one zostaj nam zabrane, a my czujemy cierpienie, zaczynamy si zastanawia nad sensem ycia… To jest zaklte
koo czowiecze stwa. Z tego powodu lubi korzysta w swojej muzyce
z odtwarzanych w koo sampli — przypominaj mi o kosmicznym arcie
zakltego koa ycia. To zaklte koo jest wpisane w nasze DNA, które,
jak wiesz, jest bardzo podobne do DNA banana. Z praktycznego punktu
widzenia jestemy bananami.
Jaki jest sens pisania tego wszystkiego?
Co? Ty cigle chcesz pieprzonego sensu?
Có, w tym momencie siedzimy razem i si miejemy, wic porzumy t
nihilistyczn gadk. Co wicej, przedstawi Ci nawet róne pomysy
dotyczce sensu tego wszystkiego. Warto jednak dostrzega to, e poszukiwania znaczenia, w które wikszo z nas si angauje, to do stuknite2 zajcie. Warto te wiedzie, e czsto dajemy si zamkn we
wasnorcznie stworzonym wizieniu — gdy przywizujemy si do rzeczy,
które potem ograniczaj nasz wolno.
Przeniemy si wic od tego najogólniejszego kosmicznego obrazu na
ziemi do pewnego prozaicznego detalu codziennoci — z nadziej, e nie
dowiadczymy mdoci, choroby dekompresyjnej lub sponicia przy wejciu w atmosfe- Powinnimy mówi
r. Otó problem wikszoci z nas polega na
tym, e martwimy si rzeczami, które nawet „pieprz to” rzeczom,
z nieznacznie dalszej perspektywy TAK NA- które nie maj zbyt
PRAWD NIE MAJ ZNACZENIA, i powielkiego znaczenia.
wicamy im tyle uwagi, i brakuje nam czasu
i energii na RZECZY, KTÓRE BEZ WTPIENIA MAJ ZNACZENIE (o ile nie patrzysz z perspektywy kosmosu
i nie jeste nihilist lub filozofem).

2

Ekscentryczne i nieco szalone (w ujmujcym tego sowa znaczeniu).
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Martwimy si spónieniem na zebranie, lecz nie pilnujemy, aby dzieci
dotary do szkoy. Drczymy si dodatkowymi kilogramami, a nie dostrzegamy na ulicy innych istot ludzkich bdcych w rozpaczliwej potrzebie. Zamartwiamy si zmarszczkami pojawiajcymi si na twarzy,
lecz ignorujemy zmiany na planecie prowadzce do globalnej zmiany
klimatu. Gonimy za dobrami materialnymi i nie zauwaamy cudu ycia.
Jestemy obcieni przeszoci i martwimy si przyszoci, przez co
umyka nam teraniejszo.
Dlatego w tym wizieniu rónych sensów musimy mówi „pieprz to”
rzeczom, które nie maj zbyt wielkiego znaczenia, i skupi si na tych,
które s wane (lub takie si wydaj). Chodzi o uzyskanie odpowiedniej
perspektywy, co jest fundamentaln czci terapii „Pieprz to”.
Tym jest wanie wizienie i z tych powodów terapia „Pieprz to” moe
pomóc.

WIZIENIE MA SWOJ OPOWIE
Kade wizienie ma swoj opowie. Skada si na ni jego przeszo,
wypadki, które miay w nim miejsce, synni winiowie, mroczne sekrety,
a czasem take inspirujce zdarzenia.
My te mamy wasne opowieci. Mamy swoj histori, czyli wszystkie
rzeczy, które si nam przytrafiy: skrzywdziy nas, wzruszyy, zainspiroway, zdooway, popchny do przodu, pocigny w ty, podniosy na
duchu i sprowadziy na ziemi. S wród nich rzeczy, które uwielbiamy
wspomina, oraz takie, o których wolelibymy zapomnie.
Opowiadamy sobie (i innym, jeli s gotowi sucha) opowie o tym, kim
jestemy (i wierzymy, e opiera si ona na naszej historii osobistej i rzeczach, które si nam przytrafiy). Opowiadamy sobie historyjk o swoim
charakterze: o zaletach i wadach, o mocnych i sabych stronach, o tym,
z czego jestemy dumni i czego si wstydzimy.
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Mówimy sobie te opowie o naszym rozwoju i przechodzeniu od
jednej rzeczy do drugiej. Opowiadamy o tym, kim bylimy, kim jestemy
i kim chcielibymy by. Czasem widzimy w tej opowieci rozwijajc
podró od niewinnoci do dowiadczenia, od za do dobra, od naiwnoci
do mdroci. Te meandry ycia stanowi dla nas nauk, lecz prowadz
w miejsce, które okae si by warte przeytych cierpie i zdobytej
wiedzy. Czasami ta opowie traktuje o zmierzaniu w stron dna od
swawoli do powagi, do zaprzepaszczania talentów, porzucania marze ,
podupadania na zdrowiu, starzenia si i sabnicia, niewycigania wniosków, utraty tego, co mielimy. Taka podró powoli i w mczcy sposób
prowadzi do smutnego, samotnego ko ca na tej aosnej planecie.
Mówimy sobie take opowie o yciu i otaczajcym nas wiecie. e jest
cudownym, magicznym, nieustannie zmieniajcym si, dynamicznym, inspirujcym i tajemniczym miejscem. Albo e jest tragicznym, przepenionym niedol, grzesznym, beznadziejnym, niesprawiedliwym i przekltym miejscem. Albo e jest nudny, nie taki,
jak kiedy, zmierza do zagady, stanowi mieTa terapia pokazuje,
szanin, wspiera nas, stawia nam przeszkody,
jak mówi „pieprz to”
jest nam obojtny albo nas odzwierciedla.

opowieciom

Mówimy sobie opowieci o sobie i otaczai jak odzyska
jcym nas wiecie. To jednak tylko opowieci.
A opowieci — dobre, ze czy obojtne — prawdziwe ycie.
mog zmieni nasze ycie w wizienie, gdy…
niekoniecznie odzwierciedlaj rzeczywisto.
W opowieciach wszystko jest ustalone, ale „ycie” wcale takie nie jest.
ycie trwa w nieustannym ruchu i opiera si tworzonym przez nas historiom. Gdy masz wraenie, e udao Ci si uchwyci swoje ycie i zamkn
je w historii, ono ju podyo dalej, gdzie indziej, do innego miasta. A Ty
utykasz w wizieniu stworzonej przez siebie historii.
Ta terapia pokazuje, jak mówi „pieprz to” opowieciom i jak odzyska
prawdziwe ycie.
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WIZIENIE MA CEL
Celem wizienia jest ochrona populacji przed winiami (a czasem ochrona
winiów przed populacj) oraz resocjalizacja osadzonych, aby mogli
wróci do spoecze stwa (zazwyczaj).
My take mamy cele. Dymy do zrobienia okrelonych rzeczy dyktowanych przez nasz wiek: chcemy zda egzaminy, kupi dom, pozna kogo
przepiknego i ustatkowa si, cieszy si yciem, zdoby nagrod Nobla,
wyzdrowie, straci na wadze, rucha wicej osób, rucha mniej osób…
My te mamy cele. Gdy jestemy zorganizowani i zdeterminowani, to je
spisujemy. Czasem nawet przydzielamy im terminy realizacji. Dokadamy
stara , aby je urzeczywistni, i pokonujemy przeszkody. Cierpimy dla
sztuki, brniemy do ldu, nie zwaajc na sztormy, nosimy swój krzy,
wspinamy si na szczyty i przyjmujemy ciosy — po to, aby zrealizowa cele.
Lecz nasze cele mog sta si naszym wizieniem. ycie ma w zwyczaju
nie przebiega zgodnie z naszymi planami. Inni ludzie maj w zwyczaju nie
zachowywa si tak, jakbymy chcieli. Ekonomia ma nawyk zaamywania
si w nieodpowiednim momencie. A poniewa ustalilimy sobie ciek
ycia w postaci „celów”, ldujemy w wizieniu oczekiwa udaremnionych
przez to, co jest w yciu najpewniejsze, czyli nieprzewidywalno.
Oczywicie cele mog by poyteczne. Dziki nim mona sporo osign,
a bez nich wiele zaprzepaci. Jeli jednak bdziesz do nich zbyt mocno
przywizany, stan si Twoim wizieniem. Trzymaj si ich niezbyt mocno.
Powiedz „pieprz to” celom, których trzymasz si zbyt kurczowo.
Odpu je sobie. A potem usid i ciesz si bardziej przejadk.

WIZIENIE MYLI
Wszystko zaczyna si od myli. Bóg by moe w pierwszy dzie stworzy
niebo i ziemi oraz zaczy wiato, ale Biblia nie wspomina o tym, e musia
wczeniej o tym pomyle.
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Zanim Bóg STWORZY niebo i ziemi, musia wpa na wiaty pomys
zejcia ze swojego piedestau i zrobienia czego kreatywnego. Nim rozpoczo si owe
Powiedz „pieprz to”
sze dni cikiej pracy, musia siedzie z nogami do góry, zastanawiajc si nad tym, co by celom, których
tu przetrci3, gdy nagle wpad mu do gowy trzymasz si
wietny pomys:
Genialne. Planeta i jaka przestrze. Jestem
genialny. Absolutnie, kurna, genialny. Nawet
jeli mówi to sam Sobie.

zbyt kurczowo.
Odpu je sobie.

Rozsiad si bardziej i uwiadomi Sobie, e jego myl bya Dobra. Gdy
przeczesywa brod, wpada Mu do gowy nastpna myl:
Nawet… jeli… mówi to sam Sobie (Bóg te musi uywa duych liter
w Swoich zdaniach)… zaraz, zaraz, niech mnie kule bij4! Przecie mógbym stworzy inne, hm… istoty, które mogyby mówi Mi, e jestem genialny,
i nie musiabym mówi tego sam Sobie!
Niezy ruch, Boe!
Stworz ich na Mój obraz.
Przewiduj problemy, Boe. Stworzysz sobie konkurencj.
Hm, ale przecie nie chc jakiejkolwiek konkurencji dla Boga i Najwyszej
Istoty…
Znowu drapanie po brodzie.
Wymyl im jaki niedorzeczny test. Stworz par takich miniwersji Mnie
i powiem im, e jest… nie wiem… hm… drzewo, które daje wiedz (aby
3

Wyraenie oznaczajce ch spoycia jakiego posiku, nie myli z aktem
agresji polegajcym na przetrcaniu komu koci.

4

Okrzyk oznaczajcy objawienie, który wyprzedza swój czas, gdy bro palna
jeszcze nie istniaa.
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myleli, e mog sta si tak mdrzy jak Ja, nawet jeli — czego nie wiedz
— ju tacy s). Zwabi ich w t przebieg puapk za pomoc jakiego
wa. Oni oczywicie zjedz co z drzewa wiedzy i BANG, wypdz ich
na zawsze…
Bóg klepn si w nog w uznaniu dla tak perfekcyjnego planu stworzenia
mini-Bogów…
W ten sposób reszt ycia spdz na wielbieniu Mnie, dyskutowaniu ze
Mn i wierzeniu, e nie istnieje nikt równy Mnie, chocia tak naprawd
oni tacy bd.
Wrómy do pierwszej myli. Wyzwaniem dla Boga — o czym Biblia nie
wspomina — bya faktyczna myl. Wyobra sobie, jak by to byo wywoa cay plan dla ziemi, przestrzeni kosmicznej, zwierzt, ludzi i, hm,
WSZYSTKIEGO z, hm, NICZEGO. Przed stworzeniem nie byo NIC
— tylko Bóg siedzcy sobie, ale nie w przestrzeni kosmicznej, tylko
w NICZYM. Nie mia nic, na czym mógby si wzorowa. adnych magazynów do przewertowania w poszukiwaniu pomysów, adnych ksiek.
Nie móg wpa do pobliskiego baru (oczywicie po pomysy, a nie, eby
si napi), aby podyskutowa z innymi bóstwami-intelektualistami. Nie
przeprowadzi burzy mózgów. Nie sta na ramionach olbrzymów. Nie
konkurowa z innym bogiem, aby sprawdzi, kto wymyli lepszy plan
stworzenia. Wymyli go z niczego. NICZEGO.
Po tym ju cae dzieo stworzenia byo buk z masem. Zarzdzanie
projektem i prace wykonawcze — to wszystko. Jasne, e to bya nieza
robota. Zmieszczono si nawet w terminie (sze dni) i nie przekroczono
budetu. Ale Bóg by ARCHITEKTEM. By Czowiekiem z wizj… hm…
by Bogiem… Bogiem z wizj.
Wszystko zaczyna si od myli. Wszystko, co widzisz wkoo siebie,
zaczo si od myli. Wszystko, do czego si zabierasz, zaczyna si od
myli. Ty zacze si od myli. Nawet gdy trafimy na obszar nietknity
ludzk myl (jak dzicz na przykad), próbujemy co tam wymyli,

34

Kup książkę

Poleć książkę

U WIADOM SOBIE WI ZIENIE

czego efektem jest globalne ocieplenie. I nawet jeli to nie rozwali
Ziemi, nasza bro nuklearna dopeni dziea. Nieza myl, Einsteinie.
Zabawne, e ze wszystkich znanych cywilizacji niezwykych przebysków
geniuszu to Einstein sta si ich symbolem — ze swoj zabawn twarz
i burz wosów. Ach, co za geniusz. Jak na ironi, jego odkrycia mog
doprowadzi do naszej ostatecznej zagady. Zaczo si od myli (boej).
Zako czy si myl najinteligentniejszego czowieka w historii (Einsteina)
i by moe przyciniciem przycisku przez najgupszego czowieka (wyobra sobie gupkowaty umiech postaci w stylu George’a Dablju).
Wszystko, czego si podejmujemy, zaczyna si od myli. Dziki nim
moemy zdziaa cuda i jestemy w stanie wynale niesamowite rzeczy.
Efekty mylenia uatwiaj nam ycie. Jestemy zdrowsi dziki cikiej pracy
naukowców. Czcimy wynalazców, naukowców i mylicieli. Choniemy
kade sowo naukowca, tak jak kiedy chonlimy kade sowo ksidza
(rzecz jasna s ludzie, którzy nadal tak podchodz do ksiy, lecz od jakiego czasu dla wielu z nas now religi staa si nauka). Rozwijamy umysy
dzieci i zachcamy je do szukania swojej drogi w wiecie za pomoc
gówkowania. W swoim yciu opieramy si na racjonalnych decyzjach.
Czy istnieje co jeszcze? Musisz zada to pytanie. Jest jeszcze serce.
A take przeczucie, instynkt, czy te intuicja. Istniej te inne róda
informacji (inspiracja moe mie swój pocztek w umyle, w ciele, na
zewntrz)… A „duchowe ródo informacji”?
Gdy bazujemy wycznie na mylach, tworzymy sobie wizienie. Pod
wieloma wzgldami jestemy spoecze stwem kartezja skim („Myl,
wic jestem”). Co jednak, jeli nie jestemy tylko naszymi mylami?
Gdy opartemu wycznie na myleniu podejciu do ycia powiesz „pieprz
to”, otworzysz si na niesamowite rzeczy. Oznacza to take, e gdy myli
jest zbyt duo, wiesz, i nie jeste tylko tym. Na przykad w depresji lub
po przeyciu traumy myli (zwtpienie w siebie, nadmierne analizowanie,
obwinianie si itd.) mog doprowadzi nas do szale stwa. Czasem nawet
dosownie.
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Gdy opartemu
wycznie na myleniu
podejciu do ycia
powiesz „pieprz to”,
otworzysz si na
niesamowite rzeczy.

Szybkim sposobem na przekonanie si, e Ty
to nie TYLKO Twoje myli, jest sprawdzenie
swoich rk i umysu w medytacji. Lecz gdy
myli stan si Twoim wizieniem, gdy bd
Ci cign w dó i wodzi Ci za nos, moesz
sobie uwiadomi, e nie jeste tylko swoimi
mylami… i powiedzie „pieprz to” przeintelektualizowaniu, co bynajmniej nie bdzie
oznaczao prowadzenia bezmylnego ycia.

WIZIENIE EMOCJI
Gdy zadawalimy pytanie o to, czy istnieje co poza naszymi mylami, by
moe w umysach wielu mczyzn pojawia si chwilowa pustka. Dla
kobiet jednak odpowied nasuwa si szybciej: serce i emocje.
adnie wyuszczylimy tradycyjny podzia pciowy na umys i serce. Gaia
jest bardzo uczuciowa, a ja operuj gównie gow. Ona jest mioci, ja
pomysami i miechem. Ona ma ciepo i intuicj, a ja marzenia i refleksje.
Wikszo uczestników warsztatów „Pieprz to” (F**k It Retreat) jest
zamknita w swoich umysach (czyli w wizieniu swoich myli), dlatego
kierowanie si sercem okazuje si by dla nich bardzo korzystne: otwieraj si, silniej odczuwaj swoje emocje i zaczynaj by bardziej ekspresyjni. Gaia potrafi pomóc im bardzo szybko poczu si swobodniej,
podczas gdy ja ich relaksuj i rozbawiam. Wtedy Gaia otwiera ich serca
i rozpoczyna si proces gbokiego uzdrowienia. Nie jestemy dobrym
i zym glin, lecz glin gowy i glin serca.
Utknicie w wizieniu emocji jest wic mniej czste, lecz moliwe, i z tym
take si spotykamy. Po czym to pozna? Po tym, e cae ycie jest kierowane wycznie przez emocje. Wszystko odczuwasz wtedy bardzo gboko i odbierasz osobicie. Przypuszczalnie sporo paczesz, czasem bez
powodu. Na marginesie, takie podejcie widziaem tylko u kobiet i wprawia
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ono facetów5 w osupienie. Có, mnie to ju nie zdumiewa. Gdy Gaia
pacze, a na pytanie: „Dlaczego?” odpowiada: „To nic takiego”, to wcale
nie ma na myli: „Jasne, e to co naprawd POWA NEGO, gdyby takie
nie byo, to po co bym pakaa, ale nie powiem Ci tego, bo nawet jeli tym
razem nie chodzi o Ciebie, to zazwyczaj chodzi, wic bdziesz mnie
uporczywie pyta, dziki czemu poczuj si chciana i otoczona opiek,
odpowiem jeszcze raz »niewane«, a dopiero po trzecim pytaniu powiem
Ci, o co chodzi, dobrze?”… Gaia mówi „to nic takiego”, gdy pacze bez
powodu. W jaki sposób, bez wyranej przyczyny, poczua si wytrcona
z równowagi, wic pacze. Co wicej, teraz czasem przyznaje, e nawet
nie poczua si wytrcona z równowagi,
tylko po prostu chciao si jej paka, wic Wikszo uczestników
pacze.

warsztatów „Pieprz
to” jest zamknita
w swoich umysach.

Kobiety, prosz, omi cie ten akapit. Wiadomo dla mczyzn: czy tylko ja tak mam,
czy to jest po prostu stuknite? S rzeczy,
których nigdy nie zrozumiemy, czy nie?
Masz ochot na piwo? Musz wydosta si z tego zawego otoczenia i jak
najszybciej trafi do wodopoju.

Witam ponownie wszystkich, kobiety i mczyzn. Wrócilimy. Kobiety,
wecie si w gar. „Och Gaia, to boli”. Nie, emocje s dobre. My, mczyni, zbyt czsto dusimy je w sobie i podobnie robi niektóre kobiety.
Nie oznacza to jednak, e trzeba wylewa je bezmylnie wokoo. Warto
OD CZASU DO CZASU racjonalnie co przemyle. I nauczy si korzysta z arkuszy kalkulacyjnych Excela. Znakomicie rozwijaj t pókul
mózgu. To moja rada — gdy czujesz nadmierne emocje, to nawet gdy nie
jeste do ko ca pewien, z czym s zwizane, otwórz nowy arkusz kalkulacyjny i pobaw si. Rozpogodzisz si w minut.

5

Czyli „mczyzn”, ale takich „prawdziwych”, przy czym „prawdziwych” oznacza
tu zainteresowanie gównie piciem piwa i sportem oraz takie charakterystyczne
cechy jak drapanie si po kroczu.
37

Kup książkę

Poleć książkę

TERAPIA F**K IT. PROSTY SPOSÓB NA SZCZCIE

Podsumowujc: nadmierne skupienie na emocjach jest moliwe. Umys
i racjonalne mylenie maj swoje miejsce, wic korzystaj z nich od czasu
do czasu. Jeli nie bdziesz tego robi, utkniesz w wizieniu emocji. A wydostanie si z niego, podobnie jak z kadego innego wizienia, wymaga
solidnej dawki „pieprz to”.

WIZIENIE MATERIALIZMU
„Materialistyczny” nie oznacza dla nas kogo, kto lubi zakupy, a posiadane
przedmioty s dla niego waniejsze ni wszystko inne, chocia wiadomo,
e takie podejcie samo w sobie jest niele jaowym i ograniczajcym
wizieniem.
Nie, materializm oznacza tu dla nas ide, e wszystko jest kwesti energii
(w tradycyjnym newtonowskim rozumieniu, a nie tym wschodnim). Jestemy odrbnymi, jednolitymi istotami ludzkimi, podlegajcymi zasadom
fizyki newtonowskiej i zamieszkujcymi planet badan i wyjanian (gównie) przez naukowców. Wikszo ludzi prowadzi ycie zgodnie z tym
punktem widzenia (nawet gdy mówi, e „wierz” w Boga, ich codzienne
interakcje z rzeczywistoci s materialistyczne).
Materialista wyjania naukowo praktycznie kade zjawisko. Potrafimy
wytumaczy, jak dziaa niemal wszystko, w sposób niedostpny dla ludzi
yjcych sto lat temu. U wielu osób materializm cakiem naturalnie wypar
duchowo. W zamierzchej przeszoci wszystko byo w znacznej mierze tajemnic — zjawiska obserwowane na nocnym niebie, przyczyny
wystpowania deszczu, czy te to, jak funkcjonuje ciao i jak powstao
ycie. Poniewa wtedy ludzko nie potrafia wytumaczy tych zjawisk
tak jak my dzisiaj, czyli naukowo, wyjaniaa je duchowo. Istnieli wic bogowie ywioów, bogowie mioci i wojny. Potem kto wpad na genialny
pomys, e istnieje tylko jeden Bóg. Tak czy inaczej — bogowie lub Bóg
pomagali wyjani wszystko, poniewa ludzie czuj si niekomfortowo,
gdy czego NIE WIEDZ. Chcemy wiedzie. Nawet, gdy ogldamy krymina w telewizji, cieszymy si z chwilowej niewiedzy, ale tylko pod warunkiem, e przed pójciem do óka dowiemy si, kto zabi.
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Dzisiaj wikszo ludzi ma wiedz. Dziki nauce rozumiemy wikszo
otaczajcych nas zjawisk, które mogyby nas frapowa pod postaci wielkich pyta o zasad dziaania. A reszt musz po prostu zbada naukowcy.
I naprawd si do tego przykadaj — przyjrzyj si na przykad CERN (Europejskiej Organizacji Bada Jdrowych). Mimo to wiele osób wci uywa
Boga do wyjanienia zjawisk, których nie rozumiemy. S te ludzie, którzy
wykorzystuj Boga, aby zaprzeczy rzeczom, które ju wyjanilimy.
Zaómy jednak, e z praktycznego punktu widzenia wikszo ludzi to
materialici. Szukaj oni odpowiedzi w nauce. Te odpowiedzi zazwyczaj
s dobre (nawet jeli nie s tak atwostrawne jak odpowiedzi duchowe).
Materialici nie s zimnymi, surowymi racjonalistami, jak mogaby sobie
wyobraa uduchowiona osoba. Pikno, zoono i zrónicowanie wiata
moe wci oniemiela kogo, kto ma materialistyczne wyjanienia
otaczajcych go zjawisk. Czy to, e rozumiemy proces reprodukcji,
rozwój podu bazujcy na a cuchu DNA i poród, wyklucza odczuwanie
cudownoci wszystkich tych fenomenów? Dla wikszoci ludzi nie wyklucza. Na poród oraz pikno i wspaniao natury reaguj nie mniejszym
zdziwieniem teraz, gdy rozumiej materialistyczne korzenie tych zjawisk, ni wtedy, gdy wszystko to byo spowite mg tajemnicy i przypisywane bogom lub Bogu.
Gaia i ja wolimy zachowa otwarto. Pozosta z pytaniem, zamiast
budowa swój wiat na odpowiedzi. Jednym sowem, czu si dobrze
z NIEWIEDZ. To nie oznacza, e nie jestemy ciekawi. Jestemy filozofami, gdy uwielbiamy nieko czce si pytania. Nie zatrzymujemy si
jednak na adnej odpowiedzi, lecz kontynuujemy zadawanie pyta .
Pielgnujemy ciekawo. W kadym momencie cieszymy si cudem i tajemnic rozwijajcego si przed nami ycia.
Bardzo czsto mówimy „wydaje mi si”. Fraza ta wskazuje na nasz niewyczerpan potrzeb zadawania pyta oraz na to, e nie zadowolilimy
si adn odpowiedzi i e jestemy na tyle skromni, i nie uywamy
sowa „wiem”. Przez wiele lat pracowalimy z energi lub czi. Zgodnie
z naszymi obserwacjami wydaje nam si, e ta energia ley u podstaw
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wszystkiego i e jest nonikiem dla niesamowitych niematerialistycznych
zjawisk oraz podstaw równie niesamowitych zjawisk materialistycznych.
Czy dostrzegasz przydatno frazy „wydaje mi si”? Nie mówimy, e
„wiemy” (tak powiedzieliby materialista lub osoba religijna), z powodu
faszywej pokory, lecz dlatego, i obwieszczenie takiej „wiedzy” ustala j.
A jeli ju cokolwiek wiemy o energii i zjawiskach, w których si manifestuje, to jedynie tyle, e wci si zmienia, nie da si jej ustali i trudno
j nawet nazwa (taoici na przykad utrzymuj, e jeli potrafisz opisa
Tao — si, która przepenia wszystko/ jest wszystkim/ tworzy wszystko
— to znaczy, i go nie rozumiesz). Dla cisoci — nie jestemy taoistami.
Nie jestemy niczym. Zadajemy pytania, dowiadczamy i yjemy w zdumieniu oraz dzielimy si z Tob tym, co nam si wydaje.
Dlatego bardziej sympatyzujemy z materializmem ni z fundamentalizmem. Lecz rygorystycznie materialistyczne podejcie do rzeczywistoci
— bez zadawania pyta o niematerialne (duchowe, energetyczne, magiczne) wyjanienia lub zjawiska — moe doprowadzi do stworzenia
wizienia wiedzy. Ograniczony zakres wyjanie zoonych i zrónicowanych zjawisk bombardujcych Twoje zmysy zamyka Ci w puapce.
Mówimy „pieprz to” wszelkim ustalonym zestawom teorii i wytumacze .

WIZIENIE DUCHOWOCI
Przypuszczalnie domylasz si ju, dlaczego fundamentalne podejcie do
duchowoci to take wizienie. Poza tym jest ono niebezpieczne dla innych. Nigdy nie rozumiaem nikogo, kto potrafi powiedzie: „Ja mam racj, a ty nie. Pójdziesz do pieka”.

Mówimy „pieprz to”
wszelkim ustalonym
zestawom teorii
i wytumacze.

Rozumiem, e gdy sdzisz, i znalaze wytumaczenie ycia, wszechwiata i wszystkiego,
oraz szczerze wierzysz, e ta wiedza pomoe
kademu, to chcesz mówi o niej wszystkim
ludziom, których spotkasz. Ale nie mów nikomu, e jest w bdzie. Nie odmawiaj innym
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prawa do wiary w inne rzeczy, ni w które Ty wierzysz. A ju na pewno
nie zabijaj nikogo dlatego, e wierzy w co innego lub mówi cokolwiek
o Twoich wierzeniach.
Ale to wszystko jest zapewne dla Ciebie oczywiste.
Podejrzewam te, e tej ksiki nie czyta zbyt wielu fundamentalistów.
Przypuszczalnie jednak wielu z Was postrzega si jako „uduchowionych”.
Uwielbiam zoono duchowoci we wspóczesnym zachodnim spoecze stwie.
Cechuje si ono otwartoci na duchowe idee i oferuje ich potny
wybór, a wszystkie s atwo dostpne (nie zawsze tak byo).
Wielu z nas ma teraz podejcie do duchowoci typu „wybieraj i mieszaj”.
Jest to podejcie stosowane na stoiskach z cukierkami, gdzie moesz
wybiera sporód rónego rodzaju sodkoci, takich jak elki, ciasteczka
z czekolad, elki w ksztacie butelki coli, spodki kosmiczne, rodzynki
w czekoladzie, kawaki ananasa, landrynki, cukierki lukrecjowe, michaki,
myszki z biaej czekolady itd. Zapoznajesz si z olbrzymim wyborem
pysznych, chemicznie wzbogacanych i zamknitych w plastikowych pojemnikach sodkoci, bierzesz papierow torb i za pomoc plastikowych
szczypiec tworzysz wasn mieszank.
Duchowe sodkoci, które wkadamy do wasnej torebki z duchowoci,
nie s a tak pyszne, ale za to korzystniej wpywaj na figur. Oto zaledwie
kilka przykadów z szerokiego dostpnego spektrum: reiki, astrologia,
buddyzm, szamanizm, NLP, EFT, leczenie krysztaami, leczenie na odlego, taoizm, hinduizm, anielska terapia, leczenie gorcymi kamieniami,
joga, tai-chi, energy art, czarna magia, leczenie sztuk… itd. Niektóre
z tych idei wrzucamy do swojej torebki, inne zostawiamy, bo nie mamy
na nie ochoty. „Newage’owy” poszukiwacz duchowoci ma tylko drobny
„dogmat” do przestrzegania — musi przyzna, e jest „duchowy” lub ma
„duchow stron” albo e wchodzi w kontakt z „wyszym ja” lub „dusz”.
Idee duchowe zajmuj si zarówno umysem, jak i dusz, gdy te dwie
kategorie si przenikaj. Zalecenia dotycz w równej mierze take ciaa.
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Niektóre ideologie integruj wszystkie trzy kategorie (celem „holizmu”,
kolejnego „izmu”, jest zazwyczaj uznanie wzajemnego poczenia wszystkich tych elementów).
Wemy na przykad tak jog, która ma duchowy cel (doprowadzi do
„jednoci” midzy duchem i materi), lecz wykorzystuje fizyczne asany,
aby uzyska t jedno. Wiele osób jednak praktykuje jog wycznie
jako dyscyplin fizyczn, tak jak na wspóczesnych zajciach z aerobiku.
Wiemy co na ten temat, gdy prowadzilimy obozy jogi przez siedem lat.
Od wieo upieczonych miejskich joginów otrzymaem mnóstwo formularzy z opiniami, które zawieray takie zdania, jak: „Joga bya zbyt uduchowiona”, „wiczenia jogi byy super, ale nastpnym razem prosz
o mniej tych wszystkich duchowych kwestii”, „Joga mi si podobaa,
wietny instruktor, ale tych duchowych przekazów byo za duo”.
„Prosz ksidza, pikna msza… hymny byy doskonae, naprawd dobrze
mi si klczao, a chleb i wino smakowao wyjtkowo dobrze… ale ta
caa kwestia Boga, tego byo za duo, to byo zbyt uduchowione jak na
dzisiejsze czasy”.
My te mamy „duchowe” idee w swoich papierowych torebkach: wierzymy, e wszystko ma swoj przyczyn lub e wszystko jest doskonae;
próbujemy y chwil obecn; mówimy mnóstwo o „zaufaniu” i „podaniu z nurtem”; przyznajemy, e myli tworz rzeczywisto; wiemy,
e niemal wszystko w naszym yciu moe manifestowa si w duchowy
sposób; sdzimy, e wszystko ma energi; lubimy czyj energi (albo i nie);
staramy si zaakceptowa rzeczywisto tak, jaka jest; kochamy to, co
jest; staramy si nie osdza; jestemy w trakcie „podróy” (duchowej
w tym przypadku) i wszystko jest jej czci; nie wierzymy w tradycyjne
zalecenia moralne dotyczce dobra i za, lecz wierzymy w mio; wierzymy w woln mio (fajne) i pokój; chcemy usun negatywn energi
i emanowa pokojem…
Do swojej torebki z duchowoci pakujemy te przedmioty fizyczne,
które maj nam pomóc w duchowej podróy: karty tarota, karty anielskie,
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krysztay, olejki eteryczne, flagi modlitewne, kadzideka, zioa zapachowe, laski mówcy, paeczki perkusyjne…
W trakcie naszej podróy dobrze si te odywiamy produktami bez
misa, nabiau, glutenu, okrucie stwa, pestycydów, poczucia humoru
i swobody wyboru.
Chocia ja i Gaia uwaamy to wszystko za zabawne, stosujemy i kupujemy
mnóstwo takich rzeczy, lecz zawsze w sposób „wybieraj i mieszaj”. Skad
naszej mieszanki nieustannie si zmienia — nie trzymamy si kurczowo
niczego i wszystko traktujemy z przymrueniem oka (albo jak mawiaj
Anglicy: „ze szczypt soli”, co nie do ko ca pasuje do naszej „cukierniczej”
metafory, gdy sól sprawiaby, e sodycze smakowayby OBRZYDLIWIE).
Dziki temu jest to zabawne i fascynujce.
Na czym wic polega wizienie w duchowoci typu „wybieraj i mieszaj”?
Na traktowaniu jej zbyt powanie; trzymaniu si czegokolwiek; wierze
w to, e jaka rzecz stanowi ostateczn odpowied na wszystko (oraz,
co gorsza, uwaaniu wszystkiego innego za ze). atwo te tworzy nowe
hierarchie „dobra” i „za”. Raczej nie uwaamy ju, e seks przedmae ski jest „zy”, ale moemy sdzi, e zy jest gniew, materializm lub
samolubno… albo moemy wyczuwa z energi (w ludziach lub miejscach) czy ze wibracje. Jestemy istotami uparcie dualistycznymi i zawsze
chcemy rozrónia i dzieli. Czsto wydzielamy swoj „duchow stron”, oddzielamy Powiedz „pieprz to”
dobro od za, nasze idee od idei innych luwszelkim ustalonym
dzi oraz siebie od innych ludzi.

ideom.

(A raczej wierzymy w to, e jestemy oddzielnymi bytami, i obawiamy si, i inni s
„lepsi”. To te religia, a jednoczenie ródo wielu przykroci, walk i wojen. Gdy wierzymy w to, e jestemy odseparowani i nie jestemy wystarczajco dobrzy, wzmacniamy wraenie odseparowania, oddalajc si
od innych, a nawet próbujc z nimi walczy).
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Powiedz „pieprz to” wszelkim ustalonym ideom. Trzymaj si ich niezbyt
mocno. I niech Ci si „wydaje”, e istnieje tylko jedna prawda „duchowa”:
e wcale nie jestemy odseparowani, gdy czy nas siatka wzajemnych
powiza , a by moe nawet jestemy jednoci. Dostrzeganie odrbnoci to tylko iluzja — która odpowiada za wszelkie cierpienie. Nie
pójd jednak o krok dalej i nie zacznij w to „wierzy”, gdy tym samym
wpadniesz w kolejne wizienie.
Có, my naprawd lubimy nasze wizienia, czy nie?

44

Kup książkę

Poleć książkę

U WIADOM SOBIE WI ZIENIE

DLACZEGO
ISTNIEJ
WIZIENIA?

WIZIENIE JEST BEZPIECZNE
Od czasu do czasu nasza metafora bdzie si wydawaa nieco nacigana, szczególnie teraz, gdy stwierdzamy, e wizienie jest bezpieczne.
W ko cu prawdziwe wizienie raczej nie jest zbyt bezpiecznym miejscem, zwaszcza jeli jeste adnym chopcem o zgrabnej pupie… lub
przestpc seksualnym.
Z rónych powodów sam sobie stworzye wizienie. Jednym z nich
jest zapewne to, e tak wydaje si bezpieczniej. Na przykad bezpieczniej jest ustali swoje opinie i przekonania, ni pozostawa w niewiedzy… która nie jest komfortowym i przyjemnym stanem. Prostsza,
fundamentalna wiara zawsze daje wiksze poczucie bezpiecze stwa
ni taka otwarta, liberalna i pena pyta . Bezpieczniej jest wierzy w ycie
pozagrobowe i Boga, który patrzy na Ciebie z góry, nawet jeli zamyka
Ci to na bardziej wysublimowane zrozumienie przypuszczalnej natury „Boga” i znaczenia Jego sów w pismach.
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Religia, w której dorastae, nie daje Ci szczcia? Wybierz inn. Wielu
ludzi rzuca si na najblisz, najfajniejsz wersj zasadniczo tego samego,
niczym zakochani, których spotka zawód miosny. Albo zamieniaj w religi jak interesujc filozofi.
Dobrym przykadem jest tu buddyzm. Budda nie by i nie jest bogiem.
By czowiekiem, który „przebudzi si” do „prawdziwej rzeczywistoci”
ycia (wiem, nieszczególnie podobaj mi si tutaj te cudzysowy, lecz
uwydatniaj to, e nie chodzi mi o to, e przebudzi si do prawdziwej
rzeczywistoci… kto wie, jak byo, w kadym razie tak mu si wydawao
i tak te uwaaj buddyci). Wielu buddystów jednak go deifikuje. Rzecz
w tym, e by on „zwykym” czowiekiem (ech, znowu… tym razem musiaem tak zrobi, bo chocia Budda by miertelnikiem, a nie bogiem, to
nie do ko ca mona go nazwa zwykym Kowalskim, gdy zaczyna karier jako ksi). By taki jak my, wic my take moemy dowiadczy
przebudzenia… o ile znajdziemy jaki figowiec pagodowy, czyli drzewo
wiedzy duchowej.
Ale takie podejcie jest stosowane nie tylko do duchowoci i religii.
W konfrontacji z trudnociami czsto znajdujemy schronienie w miejscach,
które potem atwo zmieniaj si w nasze wizienia. Powiedzmy, e pewna
osoba dowiaduje si, e ma powan chorob — na przykad moliwego do wyleczenia raka. Moe znale ulg w wyrafinowanej nauce, czyli
onkologii. Dowie si, jakie ma szanse na przeycie przy rónych sposobach leczenia i wybierze ten najwaciwszy. Moe jednak odmówi jakiegokolwiek leczenia i znale ulg w przekonaniu, e ciao samo z siebie
jest najpotniejszym lekarzem. W efekcie bdzie korzystaa z rónych
naturalnych terapii i pracowaa nad utrzymaniem dobrego i zrelaksowanego samopoczucia opartego na wiedzy, e leczenie nastpuje samoistnie
(nawiasem mówic, to wcale nie jest niezgodne z nauk; potga umysu
w procesie leczenia zostaa wykazana w wielu badaniach). Moe te podda si leczeniu i znale schronienie w Bogu, który ma dla niej Plan.
Ona jest tylko czci tego Planu, wic ufa Bogu, niezalenie od tego,
gdzie zostanie poprowadzona, a to zaufanie w znacznym stopniu poprawia
samopoczucie. Albo znajdzie ulg w niesieniu pomocy innym ludziom,
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u których zdiagnozowano identycznego raka i stworzy dla nich grup
wsparcia. Ulg moe jej te zapewni zbiórka funduszy na dalsze badania,
dziki którym zwikszy si prawdopodobie stwo wyleczenia. Ta osoba
moe te potraktowa diagnoz jako kolejny przykad przeladujcego j
pecha i uzna, e j zawsze spotyka co takiego. Albo zastanowi si, jak
„lekcj” daa jej diagnoza. Pracowaaby wtedy z terapeut, aby odkry
prawdziw przyczyn schorzenia — emocjonalne nasionko, z którego
wykiekowa tak toksyczny twór — i wierzya w to, e gdy odkryje te nasionka i rozwie zwizane z nimi problemy, rak sam ustpi.
Istnieje niezliczona ilo modeli, które tworzymy lub wybieramy, gdy jestemy w potrzebie i stajemy w obliczu trudnoci. Wszystkie maj swoj
warto i s pomocne. Kady jednak moe w przyszoci sta si naszym
wizieniem, poniewa ustalone modele nie s
elastyczne i nie dostosowuj si do zmienia- Powiedz „pieprz to”
jcych si okolicznoci.
lepemu trzymaniu si
Poeksperymentuj wic z mówieniem „pieprz
to” lepemu trzymaniu si jakiegokolwiek
modelu, szczególnie jeli wydaje si on po
prostu „bezpieczny”. W zamian poszukaj tego,
co w danym momencie wydaje si po prostu
„prawdziwe”.

jakiegokolwiek
modelu, szczególnie
jeli wydaje si on po
prostu „bezpieczny”.

WIZIENIE JEST NATURALNE
Denie do ustalenia wszystkiego jest bardzo naturalne. Nie jest niczym
dziwnym, e chcemy znale dziaajcy model, a potem si go trzyma.
Skonno do nawyków ley w naszej naturze.
I tak wanie dziaa sie neuronów w mózgu: gdy zareagujemy w okrelony sposób na przychodzcy bodziec, nasza reakcja (lub zachowanie)
zostanie utrwalona w postaci poczenia neuronowego. Gdy nastpnym
razem natrafimy na ten sam bodziec i zareagujemy identycznie, poczenie ulegnie wzmocnieniu. To tak, jakby przechodzi przez pole modej
kukurydzy — wydeptasz ciek, a gdy nastpnego dnia pójdziesz tak
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samo, cieka stanie si trwalsza. Na takiej zasadzie powstaj w mózgu
niezliczone poczenia neuronowe. Gdy zostan utrwalone, to istnieje
mae prawdopodobie stwo, e w konfrontacji z tym samym bodcem
zachowasz si inaczej, ni si przyzwyczaie. Skonno do nawyków
masz we krwi.
Ta nasza skonno przejawia si nie tylko w jednakowej reakcji na podobny bodziec, lecz take w tym, e wybieramy bodce, które zostan
przetworzone na podstawie naszych programów zachowa . Twój mózg
jest w kadej chwili bombardowany miliardami informacji. Najatwiej to
zrozumie, wyobraajc sobie spacer ruchliw ulic w centrum miasta
— te wszystkie dziaania ludzi, ruchy, haasy, zapachy, ciepo lub zimno itd.
Gdy Twoje oczy i inne zmysy dziaaj poprawnie, wówczas absorbuj potne iloci danych. wiadomie zwracasz uwag tylko na niewielk ich
cz, podczas gdy wikszo rejestruje niewiadomy umys. W kadym
razie nieustannie filtrujesz przychodzce informacje za pomoc modeli
stworzonych na podstawie wczeniejszych
Czci procesu terapii dowiadcze . Prawdopodobnie nie rozpo„Pieprz to” jest znasz czego, co nie mieci si w Twoim aktualnym wachlarzu dowiadcze .

wiadome denie do
amania nawyków.

Osobliwa myl, ale to nie wszystko — jeli
co jest Ci wyjtkowo obce, by moe nawet
tego nie zarejestrujesz! Oznacza to, e rozpoznajemy tylko to, co ju wiemy. Aby lepiej wyjani ten fenomen, czsto podaje si przykad tubylców na odkrywanych ldach, którzy przed
wizyt pierwszych podróników nigdy nie widzieli statków. James Cook,
Magellan i inni opowiadali, e tubylcy witali mae odzie desantowe, lecz
nie widzieli zacumowanych niedaleko brzegu statków — chocia patrzyli prosto w morze. Niedorzeczne? Nie obwiniaj mnie, nie ja wymyliem ten przykad i nie ja badaem ludzki mózg.
Trwanie przy swoich modelach, wzmacnianie istniejcej sieci pocze
neuronowych, tworzenie nawyków i pozwalanie, aby stay si naszymi
wizieniami, jest zupenie naturalne. Czci procesu terapii „Pieprz to”
jest wiadome denie do amania takich nawyków. Zmiana paru pocze
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neuronowych jest moliwa. Da si take wyksztaci takie poczenia, aby
bardziej otwarcie reagowa na bodce, trzeba jednak rozwija i praktykowa nowe nawyki percepcyjne.
Istot stanu „pieprz to” jest naturalna wiksza otwarto na bodce.
Na tym polega caa sztuka — terapia „Pieprz to” pomaga wej w naturalnie bardziej otwarty stan, gdy uatwia wyjcie z naturalnie bardziej
ograniczonego stanu.

WIZIENIE MA REGUY I REGULACJE
W muzyce i filmach gloryfikujemy tych, którzy ami reguy, rebeliantów
i pionierów. Wolno jest naszym marzeniem: zerwanie wszelkich wicych nas a cuchów i ucieczka na otwart przestrze . Istniej oczywicie ludzie, którzy nigdy nie mieli takich fantazji, gdy s szczliwi z tym,
co zdobd — prac od dziewitej do pitnastej, dwójk dzieci, adny
dom na przedmieciach, standardowy rodzinny samochód, weekendowe
wypady, urlopy, oszczdnoci na emerytur, gr w bowls, dom starców
i niezbyt drog trumn. Powtarzam: oni s szczliwi z takim yciem.
Zostaw ich w spokoju i nie krytykuj ich.
Wikszo z nas jednak marzy o wolnoci. To dlatego te filmy i muzyka
na nas dziaaj, a nie dlatego, e jestemy wolni i podamy swobodn
ciek ycia. Mylisz, e prawdziwi rebelianci i pionierzy ogldali film
Thelma i Louise i suchali The Clash? Nie, oni pracuj nad nami, gdy my
wci tkwimy w okowach. Wiesz, ilu biaych konierzyków posiada wielkie motocykle? Ilu kierowców audi sucha Eminema? Ilu dziadków sucha
punku? Ile osób z mediów mówi „spoko”? Ilu kumpli ze szkoy zostao
doradcami finansowymi? Nie krytykuj ich. To by moe ja. Albo Ty. Poczekaj, a dzieci stan si nastolatkami, wtedy dostaniesz list.
Dlaczego mimo tak silnego i powszechnego marzenia wci tkwimy w a cuchach? Poniewa na pewnym poziomie, rzecz jasna, je lubimy. Podobaj
nam si reguy i regulacje uporzdkowanego ycia. Sprawiaj, e czujemy
si bezpiecznie. Niezalenie od tego, jak bardzo marzymy o zamaniu regu,
potajemnie boimy si tego, jakie byoby ycie bez nich. Ludzie mówi
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o „instytucjonalizacji” onierzy lub winiów, którzy staj si uzalenieni
od porzdku i rutyny. atwo przyjrze si komu, kto przez duszy czas
funkcjonuje w wojsku lub wizieniu, dostrzec, dlaczego jest to trudne,
i stwierdzi: „No tak, on si zinstytucjonalizowa”. Mylisz, e Ty nie?
Uwaasz, e nie jeste zwizany ze swoimi instytucjami tak jak on z jego
instytucjami? Wydaje Ci si, e nie jeste uzaleniony od swojego stanowiska pracy, rutyny, rodziny, wsparcia przyjació, karmicej Ci i zabawiajcej sieci ekonomicznej oraz infrastruktury, która sprzedaje Ci dobra,
przewozi Ci z miejsca na miejsce, dogadza Ci i leczy, gdy zachorujesz?
Spróbuj od czasu do czasu usun jaki element regu i regulacji, do których si stosujesz. Jeli pracujesz w biurze i marzysz o byciu wasnym
szefem oraz o wolnoci zwizanej z prac w domu, to sprawd to przez
kilka tygodni, jeli masz tak moliwo. I przyjmij ten kube zimnej wody
— zmierz si z prawd, o której przez cay czas niewiadomie wiedziae
— e to wcale nie jest atwe. Nie sugeruj bynajmniej, e zerwanie z prac
od dziewitej do pitej i zaoenie wasnej firmy, któr moesz kierowa
z play, nie jest genialnym pomysem — bo w dalszej czci ksiki znajdziesz kilka wskazówek, jak to zrobi. Istnieje jednak osobliwa prawidowo — im bardziej idealizujesz swoje wymarzone alternatywne ycie,
tym bardziej staje si ono odlege.

Powiedz „pieprz to”
nieosigalnym
fantazjom.

Pozostajesz w wizieniu, gdy potajemnie
boisz si tego, co by si stao bez regu i regulacji. Nauczymy Ci, jak mówi „pieprz
to” nieosigalnym fantazjom, jak wymyli,
co chcesz robi, oraz zacz to realizowa.

WIZIENIE MOE BY BARDZO WYGODNE
Wyobra sobie bossów mafijnych w luksusowych celach, którzy siedzc
na zoconych deskach sedesowych, kieruj swoimi imperiami za pomoc
smartfonów. A teraz porzu ten obraz. Nie jest realistyczny i ma niewielkie znaczenie dla nastpnej myli.
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Wizienie, które sobie zbudujesz, moe by cakiem wygodne. Nie tylko
dlatego, e czujesz si w nim bezpiecznie i e jest ono naturalnym sposobem ycia, ani te nie ze wzgldu na reguy i regulacje wybranej przez
Ciebie instytucji, ale z racji potnych zasobów zainwestowanych w to,
aby byo dla Ciebie wygodne. Spoecze stwo w znacznej mierze ma na celu
wspieranie indywidualnych i zbiorowych wizie dla swojej populacji.
Wemy na przykad Twoj prac. Chocia pisz t ksik w rodku
recesji, w erze cikiej sytuacji ekonomicznej, wikszo ludzi w trakcie
poprzednich dekad systematycznie stawaa si coraz bogatsza. Naprawd,
jeszcze nigdy nie mielimy tak dobrze. Mimo to ludzie wci pracuj ponad 40 godzin tygodniowo, chocia wielu z nich marzy o krótszym tygodniu pracy, wikszej iloci czasu wolnego lub wczeniejszej emeryturze.
Tymczasem dla kadego z nas spenienie tej fantazji jest zazwyczaj bardzo
proste. Trzeba jedynie powiedzie: „Nie potrzebuj tych wszystkich
rzeczy, nie chc wikszego domu, zrezygnuj z nowego samochodu i bd
pracowa mniej. Zamieni te wszystkie rzeczy na czas”. Dzi jest inaczej
ni, powiedzmy, pidziesit lat temu i mona kupi sobie czas wolny
(a to wanie w praktyce robisz, gdy mniej pracujesz, mniej zarabiasz
i cieszysz si wiksz iloci wolnego czasu). Rosncy rozdwik midzy
tym, co posiadamy, a tym, co jest potrzebne do komfortowego ycia,
oznacza, e wszyscy mamy moliwo zmniejszenia swoich potrzeb
i zwikszenia iloci wolnego czasu. Ilu ludzi jednak faktycznie si na to
zdecydowao? Wzgldnie niewielu, jeli wemiesz pod uwag to, ilu mogoby to zrobi. Pitnacie lat temu w naszej przyszociowo mylcej
agencji reklamowej byem pierwsz osob, która przesza na pó etatu.
Kupiony w ten sposób czas wykorzystaem na pisanie. Byem zdumiony
tym, jak wielu ludzi mi mówio: „John, ale z ciebie szczciarz. Jak tego
dokonae?”.
„Poprosiem o to”, odpowiadaem im.
Spogldali wtedy na mnie, jakby rozumieli, co chc przekaza: e oni te
mog poprosi. Ale e oni nie mogliby tego zrobi. Zawsze nastpowaa
chwila ciszy, po czym odpowiadali: „Ach, nie, ja nie mógbym, nie, bo
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przecie…”. I kady recytowa t sam list. Mimo e wszyscy byli zamonymi ludmi. A do tego przedsibiorczymi, obdarzonymi wyobrani i pewnymi siebie. atwiej im byo jednak opiera si na zaoeniu, e nie zrobili tego, gdy nie mieli takiej okazji, zamiast zmierzy si
z prawd, i przedkadaj oznaki sukcesu zawodowego nad wolno,
której rzekomo pragn.
Dlaczego tak niewielu z nas skorzystao z moliwoci zmniejszenia potrzeb i wikszego cieszenia si yciem? Poniewa przyzwyczailimy si do
wyszego standardu ycia. Ale nie tylko o to chodzi. Zachcanie Ci do
zmniejszenia potrzeb, skrócenia czasu pracy i czstszego przesiadywania
w spokoju nie ley w niczyim interesie. Wyobra sobie, jakie byyby tego
skutki dla ekonomii. Im wicej pracujemy, tym wysze PKB, tym wicej
pienidzy zostanie wygenerowanych dla firmy, która kupuje usugi w innych firmach i paci nam wicej pienidzy, które my wydajemy na wicej
rzeczy produkowanych przez nastpne firmy, kupujce dobra i usugi
od jeszcze innych firm i dajce swoim pracownikom wiksze wypaty…
Problem jest taki: jeli spoecze stwo, w którym yjesz, pragnie wolnoci i ju zdobyo wicej, ni potrzebuje, to jak u licha przekona jego
czonków, eby pragnli wicej? Musisz im w jaki sposób przekaza
nastpujce komunikaty:
„Nie zaznasz szczcia, dopóki nie bdziesz mia tego (lepszego samochodu) lub tego (najnowszej iRzeczy), albo jeli nie bye w tym (kosztownym) miejscu”.
„Nie zaznasz szczcia, jeli nie zrealizujesz swojego potencjau (osigniesz wicej w pracy zawodowej, dostaniesz si na szczyt itp.), nie staniesz si inteligentniejszy (wicej czytajc, uczc si itp.), nie bdziesz
wyglda najlepiej, jak moesz (kupujc diety, zapisujc si do klubów fitness, uywajc produktów do wosów, poddajc si operacjom, poprawiajc sobie zby itd.)”.
Nie obwiniajmy za to wycznie reklamodawców. Rzecz jasna pompuj
w rynek steroidy „pragnienia posiadania”, sprawiajc, e czujesz si gorszy
i zdesperowany bez jakiego zakupu, ale s oni tylko porednikami midzy
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firm a Tob. Ty czego pragniesz, firma to dostarcza. My te jestemy
winni. I media s winne. To chory, hermetyczny bajzel. Sawa i bogactwo
s najsilniejsz walut w naszej kulturze. W czasach, gdy byem maym
chopcem, wszyscy marzylimy o zrobieniu czego niesamowitego (ja
chciaem by futbolist6, potem gwiazd rocka, a póniej pisarzem).
Chciaem dokona tych niesamowitych rzeczy, poniewa uwielbiaem
gra w pik non, gra na gitarze, a potem
pisa. Nie marzyem o wielkich pienidzach Wszystko w naszym
czy o sawie, chocia oczywicie w domyle
otoczeniu ma za
miaem by zarówno bogaty, jak i sawny.
To jednak nie byo celem. Oliver James zadanie przekona
w swojej ksice Affluenza przywouje ba- nas, e wizienia,
dania, w których pytano dzieci, kim chc by,
gdy dorosn. Wikszo odpowiadaa, e jakie sobie stworzylimy,
chce by sawna. Gdy jednak padao pytanie to jedyny sposób
o to, z czego chc by sawne, nie potrafiy
na ycie.
odpowiedzie, gdy ich celem bya po prostu
sawa, a nie to, co uczyni ich sawnymi.
yjemy w epoce Wielkiego Brata, w której ludzie staj si na chwil
sawni, nie robic nic niesamowitego, jedynie siedzc w domu i pozwalajc, aby inni ich ogldali.
Wszystko wkoo ma za zadanie nas przekona, e wizienia, jakie sobie
stworzylimy, to jedyny sposób na ycie. Jest nam wygodnie, gdy po
pierwsze takie ycie jest komfortowe pod wzgldem materialnym, a po
drugie kady jedzie na tym samym wózku. Lub siedzi w tym samym wizieniu. Wózku wiziennym. W tym wanie tkwimy — olbrzymim wozie
z wizieniem, w którym mamy telefony wyko czone futrem, zocone

6

Lub po prostu pikarzem. Jedn z cech czcych Wochów i Brytyjczyków pci
mskiej (a take wiele kobiet) jest uwielbienie dla „najpikniejszej gry” — piki
nonej, czyli futbolu angielskiego. Nie naley go myli — ani teraz, ani w adnym
miejscu tej ksiki, w którym si pojawi — z futbolem ameryka skim.
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deski sedesowe i korporacyjnych sugusów o dowolnym wieku, pci i przekonaniach, którzy s opacani, aby robi Ci loda, gdy tylko zechcesz,
pod warunkiem jednak, e NIE PRZESTANIESZ KUPOWA i e nigdy,
i to pod adnym pozorem, nie spróbujesz wyskoczy z wozu.
Pieprz to, zakadaj kpielówki.
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KIEDY
JESTEMY
W
WIZIENIU?

PATRZENIE PRZEZ MURY
By moe uwaasz, e nie jeste w wizieniu i e nigdy w nim nie bye.
Kto, kto Ci zna, mógby si nie zgodzi i poda dokadny powód, dla
którego od zawsze tkwisz w wizieniu i by moe na zawsze w nim pozostaniesz. Jest ono trudniejsze do zdefiniowania ni to z cegie i betonu.
Oznacza to take, e gdy zauwaysz, i tkwisz w metaforycznym wizieniu,
znacznie atwiej Ci bdzie z niego uciec ni z betonowego. Czasem nawet wystarczy zauway te symboliczne mury, aby znikny.
Jeeli jednak zakadamy pewien stopie uwiadomienia wasnych krat, to
przypuszczalnie nie zgodzisz si z nasz definicj. Albo przynajmniej stwierdzisz, e jeste zadowolony z pozornych „ogranicze ” w swoim yciu.
By moe masz wiadomo, e Twój materializm dialektyczny mia ju
swój dzie oraz e przypuszczalnie Ci ogranicza, ale uwaasz, e yjc
w takich granicach, jeste szczliwy i tyle.
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S ludzie, którzy widz swoje ograniczenia i chc je odrzuci. Niektórzy natomiast nawet nie wiedz, e s „zamknici”.

PO JAKIM CZASIE WINIOWIE ZAPOMINAJ,
E S W WIZIENIU
Chocia wydaje si, e mury i kraty codziennie przypominaj osadzonemu o tym, e jest zamknity, tak naprawd po jakim czasie staj si
dla niego niewidoczne. Otaczaj go inni winiowie… a nie wolni ludzie.
Po upywie pewnego czasu ycie w wizieniu wydaje si norm. Kwestia:
„Jestem w wizieniu i chciabym si wydosta” zostaje zastpiona przez
inne problemy. Jeli mieszkasz w niewyróniajcym si i nieco brzydkim
miecie — kady kraj ma jedno lub kilka takich miecin, wic wiesz, o czym
mówi, niezalenie od tego, skd jeste (w Anglii byoby to zapewne
Dartford) — to kady dzie spdzasz w otoczeniu ludzi ze swojego miasta. Bardzo rzadko zdarza si spotka kogo z zewntrz, kto Ci uwiadomi, e Twoje miasto jest brzydkie i e jakie inne miasto jest znacznie
adniejsze (w Anglii przypuszczalnie byoby to Canterbury — niezbyt odlege, lecz znacznie przyjemniejsze miejsce). A nawet gdy zdarzy si taki
czowiek, to: a) szybko wyjedzie i b) nie powie Ci o tym, e Twoje miasto jest okropne, bo jest zbyt uprzejmy (szczególnie jeli jest Brytyjczykiem). Gdy jaki czas poyjesz w otoczeniu innych osób z tego miasta,
skutecznie zapomnisz, e mieszkasz w piekle.
To dobry powód, eby podróowa czsto i daleko: w ten sposób
oczyszczasz si z hipnotycznych i przytpiajcych skutków niewaciwego
rodzaju akceptacji.
Z tego wzgldu winiowie, którzy zapomnieli, e s zamknici (lub obywatele Dartford, którzy nigdy nie podróowali), przypuszczalnie pozostan w wizieniu na dugi czas.
Dlaczego to, e kto zapomnia o murach, ma znaczenie? (Dowiesz si tego
wkrótce z rozdziau „Dlaczego mielibymy chcie uciec z wizienia?”).
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PO JAKIM CZASIE WIAT ZEWNTRZNY
ZACZYNA BUDZI PRZERAENIE
Jest taka scena w Skazanych na Shawshank (zobacz w Dodatku II pi
najlepszych filmów o wizieniu), gdy starszy mczyzna, który siedzia
za kratkami od niepamitnych czasów, zostaje wypuszczony na wolno.
Przez czterdzieci lat, które spdzi w celi, wiat zmieni si nie do poznania. Mczyzna jest zszokowany kadym aspektem obcego nowoczesnego wiata — od trbicych samochodów po surowe realia rynku
pracy. Po kilku dniach wiesza si. (Przepraszam, e to zdradziem, jeli
jeszcze nie widziae filmu, ale to nie jest zako czenie. Jeli nie chce Ci si
oglda caego filmu i chcesz zna zako czenie, a przy tym chciaby spali
je znajomym i czonkom rodziny, którzy take
nie widzieli filmu, ale chcieliby go obejrze, Najswobodniejsi
zajrzyj do Dodatku IV trafnie zatytuowanego:
jestemy
„Zako czenie Skazanych na Shawshank”).

przypuszczalnie

Najswobodniejsi jestemy przypuszczalnie
jako dzieci. Bycie wolnym przychodzi nam jako dzieci.
naturalnie. Nie musimy si stara, aby takimi
by. Nie musimy zbiera odwagi i mierzy si ze swoimi obawami, aby
co zrobi. Po prostu to robimy. Wraz z dorastaniem budujemy wokó
siebie mury i przyzwyczajamy si do przebywania w swoich wizieniach
i w towarzystwie innych winiów, przez co idea wyjcia „na zewntrz”
moe zacz nas przeraa. Gdy ju od dawna nie dowiadczamy prawdziwej wolnoci, nie wiemy, czy potrafilibymy sobie z ni poradzi.
Oznacza to, e nawet jeli od czasu do czasu odwaymy si wyj ze
swojego wizienia (na przykad gdy wybierzemy si do innego miejsca
lub kraju albo wypijemy kilka lampek wina), szybko wracamy do bezpiecze stwa wysokich cian, które nas otaczaj.

RECYDYWICI
To nieoswojenie ze wiatem zewntrznym i ukryty strach przed wolnoci,
która w latach modoci bya czym naturalnym, oznacza, e sko czymy
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w bezpiecznym zaciszu swojej celi, nawet jeli tsknimy za wolnoci
i wiadomie próbujemy zburzy róne mury naszych wizie .
Jestemy recydywistami. Niektórzy ludzie w taki sposób przeywaj cae
ycie. Najpierw s w puapce i czuj si zamknici, lecz nie potrafi znale drogi na zewntrz. W ko cu jednak udaje im si wyrwa — ciesz
si wolnoci i wprowadzaj radykalne zmiany w swoim yciu. Stopniowo
jednak wpadaj z powrotem w schematy, relacje, ukady w pracy i miejsca,
które staj si nowym wizieniem.

DOYWOCIE
Niektórzy ludzie dowodz, e wszyscy jestemy skazani na doywocie
i e niewiele osób ma takie szczcie w trakcie odsiadki, e moe dowiadcza prawdziwej wolnoci. Ta jest przez nich zazwyczaj definiowana jako „owiecenie” i oznacza postrzeganie rzeczywistoci jako swego
rodzaju snu pozbawiajcego wolnoci. Prawdziwa rzeczywisto (poza
wizieniem) to inny, „owiecony” stan wiadomoci.
My przekonujemy (i bdziemy si tego trzyma do ko ca tej ksiki),
e tak naprawd jest zupenie na odwrót: wszyscy jestemy wolni, tylko
po prostu tego nie widzimy. Zamiast tego wydaje si nam, e jestemy
„w puapce” i tsknimy za „wolnoci”. W rzeczywistoci naturalny proces wydaje si przebiega mniej wicej tak:
Na pocztku jako dzieci cieszymy si wolnoci, nie mamy jednak wiadomoci tego stanu, gdy nie znamy adnego innego.
W trakcie dorastania tracimy wolno, nie zdajc sobie z tego sprawy.
Ldujemy w wizieniu, nadal nie majc o tym pojcia (niektórzy ludzie
pozostaj w tej niewiadomoci a do ko ca ycia; mówimy wtedy, e s
niewiadomie skazani na doywocie).
Uwiadamiamy sobie swoje wizienie i zaczynamy dy do rozwalenia
jego murów. Zazwyczaj — z pomoc jakiej dobrej terapii „Pieprz to” —
ko czy si to powodzeniem.
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Dowiadczamy wolnoci, lecz od czasu do czasu wpadamy z powrotem
do wizienia. Jednak jeli mamy tego wiadomo i potrafimy powiedzie
„pieprz to”, szybko wychodzimy na wolno.
W ko cu zauwaamy, e wszystkie stany s w porzdku, a gdy mamy pen wiadomo, ycie w wizieniu jest takie samo jak ycie poza nim.
Wanie zdradziem Ci zako czenie. Rzecz w tym, e w przeciwie stwie
do Skazanych na Shawshank, niezalenie od tego, ile razy przeczytaby
to zako czenie, nie zrozumiesz go, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie powysze etapy. To tak, jakbym zdradzi Ci zako czenie Skazanych na
Shawshank (co robi w Dodatku IV), lecz Ty i tak nie byby w stanie zrozumie ani sowa, dopóki nie obejrzaby caego filmu.
Po co wic o nim w ogóle pisa? Pieprzy to, a czemu nie?
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DLACZEGO
MIELIBYMY
CHCIE
UCIEC
Z
WIZIENIA?

WIZIENIE MOE BY NIEBEZPIECZNE
Podobnie jak prawdziwe wizienie, to metaforyczne równie moe by
niebezpieczne. Jeli dawno temu zarzucie swoje marzenia i z jakich
powodów tkwisz w pracy, której nigdy nie chciae wykonywa, yjesz
z partnerem dalekim od Twojego ideau, zgodnie z rutynami, jakich nigdy
sobie nie wyobraae… jeli czujesz, jakby y nie swoim yciem, to bdzie Ci ono wyniszcza. To niebezpieczny stan, gdy nigdy nie czujesz si
w peni sob i nie jeste cakowicie rozluniony.
Gdy utkniemy w jakiej sytuacji, stylu ycia, religii lub procesie mylowym,
który blokuje jak cz nas, prdzej czy póniej sko czy si to chorob.
Nieco póniej napisz o tym, jak dziaa energia w yciu i w ciele. Gdy
tumimy cz siebie, wyczamy jakie silne pragnienie lub wiadomie

60

Kup książkę

Poleć książkę

U WIADOM SOBIE WI ZIENIE

ignorujemy potny gos wewntrzny, to skutecznie blokujemy swoj
energi. A wedug tradycyjnej medycyny chi skiej blokowanie energii
prowadzi do chorób. To dlatego w trakcie sesji przeprowadzanych na
warsztatach „Pieprz to”, gdy ludzie w ko cu si rozluniaj, wyrzucaj
swoje frustracje i zaczynaj si swobodnie porusza, dochodzi do zdumiewajcego wyzdrowienia, i to nie tylko fizycznego, lecz take gboko
emocjonalnego.
Nawet jeli wikszo otaczajcych Ci ludzi to winiowie, a kady
przekaz w spoecze stwie zachca Ci do pozostania za kratkami, nie
poddawaj si tej pokusie, i to niezalenie od tego, jak bardzo bezpieczna
wydaje Ci si Twoja cela. Gdy tumisz swoje najsilniejsze pragnienia lub
ignorujesz najgbsze cierpienia, te potne siy znajd sposób, aby si
wypyn na powierzchni. Najlepiej jest wydosta si z wizienia i pozwoli tym energiom na swobodny przepyw, zanim one wymusz jaki
„przepyw” w Tobie.
Da si to zauway u wielu osób, które przeyy powan chorob lub
inn traum. wiadoma konfrontacja z chorob lub cikim przeyciem
zmusza do zauwaenia pyncej z tego „nauki”.
Takie dowiadczenia zazwyczaj byskawicznie Dlaczego nie miaby
uwalniaj czowieka z wizienia, które sobie
nauczy si innego
sam stworzy. Z dnia na dzie zmienia on
swoje ycie i zaczyna robi to, czego zaw- sposobu postrzegania
sze pragn — wybiera si w podró, rezy- z wasnej inicjatywy?
gnuje z bezsensownej pracy i zwizków, poda za swoimi marzeniami itd. W obliczu
powanego wyzwania okazuje si nagle, e dotychczasowe obawy wcale
nie miay a takiego znaczenia.
Mimo e czasem takie dowiadczenia wi si z potnym bólem, stanowi olbrzymi dar od losu polegajcy na zyskaniu odpowiedniej perspektywy. Ale dlaczego nie miaby jej zyska, zanim zmusz Ci do
tego cikie dowiadczenia yciowe? Dlaczego nie miaby nauczy si
innego sposobu postrzegania z wasnej inicjatywy?
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TAM MUSI BY JAKIE YCIE
(KTÓRE ZOSTAO ZAPOMNIANE)
W chwili, w której uwiadomisz sobie swoje wizienie, zaczniesz domyla si, jak moe wyglda ycie na zewntrz.
Sama wiedza, e istnieje co na zewntrz, wywouje pragnienie dowiadczenia tego czego. Dlatego warto od czasu do czasu wybra si w dalek
podró: w przeciwnym razie nigdy si nie dowiesz, e jest jaki inny wiat.
Wraz z uwiadamianiem sobie, e istnieje co na zewntrz, pojawiaj si
wspomnienia o tym, jak to jest by wolnym i marzy. Gdy ludzie dowiadczaj gbokiej relaksacji w trakcie warsztatów „Pieprz to”, czsto
przypominaj im si szczliwe chwile dzieci stwa, gdy przypuszczalnie
wtedy ostatni raz byli naprawd wolni.
Gdy uwiadomisz sobie wiat zewntrzny, zaczniesz na nowo marzy.
Zobaczysz, e moliwe jest wyjcie na wolno i zdobycie tego, czego
pragniesz od ycia. To niezwyke uczucie stopniowo rozwija wolno,
której wkrótce dowiadczysz. Naprawd wystarczy dowiadczy sodkiego
uczucia swobody, aby faktycznie sta si wolnym. Gdy wyobrazisz sobie,
jak to jest by wolnym, masz znacznie wiksze szanse na odzyskanie swobody — nawet jeli teraz wydaje si to zupenie nierealne.
Czas usi, zamkn oczy i marzy, marzy i marzy — o tym, jak moe
wyglda wiat na zewntrz. Pamitaj, e ju samo to wystarczy, aby
marzenia i nadchodzca wolno zaczy si manifestowa.
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