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BÈdě dla siebie idolem, to tañsze niĝ bilet do kina.
— Douglas Horton,
amerykañski duchowny i przywódca akademicki
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KupiïeĂ bilet do kina.
W przedsprzedaĝy.
Na film, który bardzo chcesz obejrzeÊ.
I dziĂ jest ten dzieñ.
WïaĂnie zamierzasz wejĂÊ do sali kinowej. SiÚgasz do kieszeni,
ĝeby wyjÈÊ bilet i pokazaÊ go bileterowi. Zamiast tego wyciÈgasz chusteczkÚ do nosa i stare opakowanie po gumie do
ĝucia. Z narastajÈcym niepokojem przeszukujesz pozostaïe
kieszenie. I nic. Biletu nie ma.
W twojej gïowie przewija siÚ wstecz taĂma twojego ĝycia
i widzisz wyraěnie ten nieszczÚsny kartonik leĝÈcy na stoliku pod lustrem. Nie przypominasz sobie momentu wkïadania go do kieszeni. Zostaï w domu! Nie zdÈĝysz juĝ wróciÊ po niego przed seansem. Pozostaje ci kupiÊ drugi bilet
lub zrezygnowaÊ z rozrywki i udaÊ siÚ ze zwieszonÈ gïowÈ
do domu, a po drodze poprawiÊ sobie nastrój duĝÈ porcjÈ
lodów waniliowych.
Co byĂ zrobiï w takiej sytuacji?
KupiïbyĂ kolejny bilet?
ZapïaciïbyĂ drugi raz za ten sam seans?
Przecieĝ to nieuczciwe!
Okazuje siÚ, ĝe wielu ludzi nie decyduje siÚ na „przepïacenie”.
WracajÈ do domu, rezygnujÈc z obejrzenia filmu, który tak
bardzo ich interesowaï!
A teraz wyobraě sobie, ĝe nie kupiïeĂ wczeĂniej biletu, tylko
idziesz do kina z gotówkÈ w kieszeni. Na wszelki wypadek
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wziÈïeĂ dwa razy wiÚcej pieniÚdzy, niĝ trzeba. Dwa banknoty zamiast jednego. Przy kasie orientujesz siÚ, ĝe poïowa
gotówki gdzieĂ wyparowaïa. Moĝe kieszonkowiec spenetrowaï twojÈ kieszeñ i dziwnym zrzÈdzeniem losu zabraï tylko
jeden banknot? A moĝe po prostu go zgubiïeĂ?
Co zrobiïbyĂ w tym przypadku?
Jasne, ĝe kupiïbyĂ bilet! Przecieĝ nie warto dodatkowo psuÊ
sobie wieczoru!
Ale zauwaĝ, ĝe z czysto praktycznego punktu widzenia obie
sytuacje niczym siÚ nie róĝniÈ! Strata finansowa i oczekiwana satysfakcja kulturalna sÈ identyczne! Jednak w pierwszym przypadku ludzie czujÈ siÚ oszukani i albo rezygnujÈ
z seansu, albo kupujÈ bilet z poczuciem, ĝe zostali wykorzystani. W drugim zaĂ zachowujÈ siÚ prawidïowo, nie wiÈĝÈc
straty, której doznali, ze swojÈ decyzjÈ dotyczÈcÈ dalszego
postÚpowania.
Podobny, bïÚdny tok myĂlenia kieruje luděmi siedzÈcymi
w teatrze do koñca jakiejĂ nudnej sztuki. Im droĝszy bilet,
tym wiÚksza determinacja widzów w katowaniu siÚ beznadziejnÈ fabuïÈ i traceniu cennego czasu. Skoro zapïacone, to
trzeba zjeĂÊ — nieraz w taki sposób przekomarzaïem siÚ ze
znajomymi w restauracji, ale przestaïo mnie to bawiÊ, gdy
dostrzegïem, jak czÚsto kieruje nami nasz nieracjonalny
stosunek do przeszïoĂci i przyszïoĂci.
Istota problemu polega na tym, ĝe zapominamy, iĝ wszystkie decyzje podejmujemy Teraz! Nie wczoraj i nie jutro.
OczywiĂcie przeszïoĂÊ i oczekiwania zwiÈzane z przyszïoĂciÈ
majÈ niebagatelny wpïyw na nasze wybory, jednak nie taki,
jak nam siÚ to bardzo czÚsto wydaje.
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Zbadaïem tÚ kwestiÚ, przyjrzaïem siÚ róĝnorodnym koncepcjom usiïujÈcym wytïumaczyÊ, dlaczego myĂlimy i zachowujemy siÚ tak, a nie inaczej. Na tej podstawie stworzyïem
przewodnik, który pomoĝe ci sprawnie podejmowaÊ decyzje,
których potem nie bÚdziesz ĝaïowaÊ. PrzyjmujÈc prezentowanÈ w tej ksiÈĝce racjonalnÈ postawÚ, sprawisz, ĝe twoje
ĝycie stanie siÚ lepsze, peïniejsze i ĝe ominie ciÚ wiÚkszoĂÊ
niemiïych niespodzianek, których ěródïem sÈ bezsensowne
wybory.
Wiem, ĝe tak bÚdzie, poniewaĝ wszystko, o czym piszÚ,
sprawdziïem osobiĂcie, osiÈgajÈc znakomite rezultaty. Mam
wspaniaïÈ rodzinÚ, a ludzie, którzy mnie otaczajÈ, ufajÈ mi
i chÚtnie ze mnÈ wspóïpracujÈ. WïaĂciwe decyzje pozwalajÈ
mi odnosiÊ sukcesy zarówno w maïych, jak i w bardzo duĝych
przedsiÚwziÚciach zawodowych. Gdy zdarzajÈ mi siÚ niepowodzenia, uznajÚ je za nieuniknione, poniewaĝ moje wybory nie mogïy byÊ lepsze. Nie muszÚ wiÚc niczego ĝaïowaÊ.
Wskazówki zawarte w tym przewodniku pomogïy juĝ wielu
ludziom lepiej pokierowaÊ swoim ĝyciem. Byli to przedsiÚbiorcy, studenci, ambitni pracownicy, artyĂci, mïode matki
— liczne grono osób, które poĂwiÚciïy swój czas i uwagÚ,
ĝeby skorzystaÊ z moich rad.
Na przykïad Marta, jedna z moich koleĝanek, która miaïa
okazjÚ przejrzeÊ wczesnÈ wersjÚ rozdziaïu dotyczÈcego relacji
miÚdzyludzkich, juĝ na drugi dzieñ zadzwoniïa do mnie z podziÚkowaniem. Jedna szczera rozmowa z partnerem pozwoliïa jej wyeliminowaÊ napiÚcia, które od pewnego czasu coraz
bardziej zagraĝaïy ich zwiÈzkowi.
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Nie mogÚ zagwarantowaÊ ci, ĝe kaĝda twoja decyzja bÚdzie
trafna, ĝe przyniesie ci sukces, bogactwo i peïniÚ szczÚĂcia.
Moja obietnica jest inna:
Twoje decyzje stanÈ siÚ wïaĂciwe — to znaczy takie,
jakich nie bÚdziesz potem ĝaïowaï.
PomyĂl: kaĝdego dnia dokonujesz wielu wyborów. JeĂli nie
sÈ one racjonalnie uzasadnione, nie powstrzymasz siÚ od ich
rozpamiÚtywania, a twoje poczucie wïasnej wartoĂci bÚdzie
coraz bardziej zatruwane goryczÈ niepewnoĂci.
Czy warto traciÊ kolejny dzieñ?
Nie warto!
W kolejnych rozdziaïach przewodnika znajdziesz zarówno
teoriÚ, jak i wiele praktycznych przykïadów podejmowania
wïaĂciwych decyzji. WïaĂciwych, czyli takich, których nie
bÚdziesz potem ĝaïowaï.
Przeczytaj, zastosuj i ciesz siÚ ĝyciem, bo na to zasïugujesz!
Powodzenia!
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¿ycie to jest to, co ci siÚ przydarza, kiedy snujesz inne plany.
— John Lennon,
brytyjski muzyk, czïonek grupy The Beatles
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Jutro nie nadejdzie nigdy
Ludzie zbyt wiele czasu poĂwiÚcajÈ na rozpamiÚtywanie
przeszïoĂci i rozmyĂlanie o przyszïoĂci. Po raz kolejny
przeĝywajÈ to, co kiedyĂ juĝ siÚ wydarzyïo i czego zmieniÊ
nie moĝna. SnujÈ teĝ plany oparte na iluzjach i zadrÚczajÈ
siÚ bezpodstawnymi spekulacjami i obawami. A tymczasem
teraěniejszoĂÊ przecieka im nieustannie przez palce. Nie
zdajÈ sobie sprawy, ĝe „jutro” nie nadchodzi nigdy — jest
tylko „dziĂ”.
Wszystko, co robisz, robisz teraz. Nie „kiedyĂ”. Ani w przyszïoĂci, ani tym bardziej w przeszïoĂci. Tylko teraz moĝesz
coĂ zmieniÊ w otaczajÈcej ciÚ rzeczywistoĂci i w sobie samym.
Brzmi to trochÚ metafizycznie — niczym uduchowiony
manifest charakterystyczny dla literatury samodoskonaleniowej. Ale nie o metafizykÚ tu chodzi. Zrozumienie tego, ĝe
moĝesz myĂleÊ i dziaïaÊ tylko teraz, w tym momencie, ma
niesamowity walor praktyczny. Dlaczego? Dlatego, ĝe w ten
sposób — jak za dotkniÚciem magicznej róĝdĝki — czynisz
swoje ĝycie jednoczeĂnie ïatwiejszym, bardziej produktywnym i satysfakcjonujÈcym.
Dokïadnie w tej chwili siedzÚ na tarasie swojego domu i piszÚ
te sïowa. Kiedy? Teraz! Nie przed minutÈ ani za minutÚ, ale
wïaĂnie teraz!
A ty? Dokïadnie w tej chwili czytasz te sïowa w dowolnie
wybranej pozycji. SiedzÈc, leĝÈc, a moĝe jadÈc do pracy autobusem. Kiedy? Teĝ teraz — mimo ĝe od mojego „teraz”
do twojego „teraz” wiele siÚ na Ăwiecie wydarzyïo. To zadziwiajÈce i niezwykïe, nie sÈdzisz?
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Zawsze robisz coĂ teraz i tylko teraz. Nawet wtedy, kiedy
wydaje ci siÚ, ĝe nic nie robisz — bezmyĂlnie siedzÈc na kanapie albo podziwiajÈc zacieki na suficie.
„Teraz” wypeïnia caïe twoje ĝycie — od narodzin aĝ do Ămierci.
Kaĝde „teraz” jest ostatniÈ chwilÈ twojego dotychczasowego
ĝycia i pierwszÈ chwilÈ tego, co nastÈpi. ¿ycia skïadajÈcego siÚ
przeciÚtnie z okoïo szeĂciuset milionów chwil — wielu waĝnych, wielu mniej waĝnych i ponad dwustu milionów beztrosko przespanych lub przeoczonych…

Ile trwa „teraz”?
Zapewne ciekawi ciÚ, skÈd ta liczba — szeĂÊset milionów
chwil w ĝyciu kaĝdego czïowieka?
Otóĝ juĝ od dzieciñstwa interesowaïy mnie i prowokowaïy
intelektualnie nastÚpujÈce zagadnienia: istota czasu jako pojÚcia, rachuba czasu i postrzeganie jego upïywu przez czïowieka w róĝnych sytuacjach. Prawdopodobnie do rozwaĝañ
tych zainspirowaïa mnie lektura popularnego w owych czasach wieloczÚĂciowego komiksu Tytus, Romek i A’tomek.
W V ksiÚdze tej serii opisujÈcej przygody trójki przyjacióï
pojawiïo siÚ — jakby przez przypadek — jednoznaczne
stwierdzenie, ĝe chwila trwa dokïadnie trzy momenty.
Pierwsza wzmianka o tym, ile trwa moment, czyli angielska
chwila, pojawiïa siÚ w pismach ĝyjÈcego na przeïomie VII
i VIII wieku naszej ery anglosaskiego mnicha Bedy Czcigodnego. Uwaĝano wówczas, ĝe jeden moment to 1/40 godziny
sïonecznej, a godzina sïoneczna to 1/12 czasu, który upïywa
pomiÚdzy wschodem a zachodem sïoñca. Niezbyt to precyzyjna miara, poniewaĝ czas ten jest róĝny w zaleĝnoĂci od
pory roku. Na przykïad w Polsce w grudniu sïoñce zachodzi
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po niespeïna oĂmiu wspóïczesnych godzinach od Ăwitu, zaĂ
w czerwcu po ponad szesnastu. Zatem angielska chwila moĝe mieÊ u nas od 60 do 120 sekund, czyli 90 sekund z „odchyïkÈ sezonowÈ” w jednÈ lub drugÈ stronÚ.
Przez wiele lat przekonywaïem wszystkich do tego, ĝe chwila
trwa dokïadnie póïtorej minuty. Nie sÈdzÚ jednak, ĝebym
robiï to pod wpïywem rewelacji wyczytanych w pismach
Bedy Czcigodnego, poniewaĝ nigdy nie pasjonowaïem siÚ
historiÈ Ăredniowiecznej Anglii.
W dzisiejszych czasach szaleni naukowcy twierdzÈ, ĝe chwilÚ
reprezentuje tak zwany czas Plancka, uwaĝany za najmniejszÈ jednostkÚ czasu majÈcÈ sens fizyczny. Nie zamierzam
nikogo do tej definicji przekonywaÊ, nie da siÚ bowiem takiej
liczby wyraziÊ w zrozumiaïy dla kogokolwiek sposób. A nawet zauwaĝyÊ takiej chwili nikt nie jest w stanie.
„ZauwaĝyÊ chwilÚ” — to jest istota definicji teraěniejszoĂci
z punktu widzenia sztuki podejmowania decyzji. Dlaczego?
Dlatego, ĝe decydowaÊ moĝemy tylko o tym, co zauwaĝymy
i o czym zdÈĝymy pomyĂleÊ. ChoÊby przez chwilÚ!
Amerykañska Narodowa Fundacja Nauki sfinansowaïa badania majÈce na celu empiryczne okreĂlenie, ile róĝnych myĂli
przychodzi czïowiekowi do gïowy w ciÈgu godziny. ¥lady
wyników tych badañ moĝna znaleěÊ jedynie w artykule
What are you thinking? (Part Deux), opublikowanym przez
Charliego Greera. Przeprowadzone doĂwiadczenia wykazaïy,
ĝe dorosïy czïowiek przetwarza Ărednio tysiÈc myĂli na godzinÚ. W czasie pisania tekstu na komputerze liczba ta wzrasta do ponad 1600. W ciÈgu jednej doby przeciÚtni ludzie
majÈ dwanaĂcie tysiÚcy odrÚbnych, dajÈcych siÚ wyróĝniÊ
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myĂli, a wielcy myĂliciele sÈ w stanie sformuïowaÊ ich nawet
piÚÊdziesiÈt tysiÚcy.
TysiÈc myĂli na godzinÚ oznaczaïoby jednÈ myĂl co 3,60 sekundy, a 1600 myĂli na godzinÚ — jednÈ myĂl co 2,25 sekundy.
Z takim oszacowaniem zgadza siÚ Ăwiatowej sïawy profesor
psychologii Daniel Kahneman. W swoim wykïadzie na Konferencji TED w 2010 roku stwierdziï, iĝ uwaĝa siÚ, ĝe „psychologiczna teraěniejszoĂÊ” trwa mniej wiÚcej 3 sekundy, w zwiÈzku
z czym takich mgnieñ ĂwiadomoĂci mamy do dyspozycji
Ărednio 600 milionów przez caïe ĝycie, 600 tysiÚcy w kaĝdym
miesiÈcu i 20 tysiÚcy kaĝdego dnia.
Zbadano równieĝ, ĝe jeĂli podczas rozmowy nikt nie odzywa
siÚ przez 6 sekund (czyli przez dwie takie kolejne, trzysekundowe chwile), wiÚkszoĂÊ osób odczuwa to jako przedïuĝajÈcÈ siÚ, niezrÚcznÈ ciszÚ. Pustka teraěniejszoĂci zaczyna
byÊ wówczas dotkliwie namacalna.
PrzekonujÈ mnie te trzy sekundy. Raz, dwa, trzy…
To tyle, ile trwa twój wdech i wydech. Trudno powiedzieÊ,
czy miÚdzy „psychologicznÈ teraěniejszoĂciÈ” a procesem oddychania zachodzi jakikolwiek zwiÈzek, ale zauwaĝ, ĝe zdrowy
dorosïy czïowiek wykonuje przeciÚtnie do 20 oddechów na
minutÚ — czyli jeden na co najmniej trzy sekundy! OczywiĂcie nie podczas wzmoĝonego wysiïku fizycznego, ale
wtedy, kiedy intensywnie o czymĂ myĂli. Cóĝ za zadziwiajÈca zbieĝnoĂÊ!
Trzy sekundy to czas wystarczajÈcy na wyobraĝenie sobie
czegoĂ, przypomnienie sobie jakiegoĂ faktu, zorientowanie
siÚ, co siÚ dzieje, powiedzenie co najmniej jednego mÈdrego
sïowa i… podjÚcie decyzji. Dokonanie Ăwiadomego wyboru,
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a nie instynktowne zareagowanie, takie jak cofniÚcie rÚki po
dotkniÚciu gorÈcego kubka czy uchylenie siÚ przed nadlatujÈcÈ piïkÈ. Tu nie ma czasu na myĂlenie — wszystko dzieje
siÚ poza ĂwiadomoĂciÈ, w sferze wyÊwiczonych, ratujÈcych
ĝycie i zdrowie odruchów. Najprawdopodobniej odpowiada
za nie „stara”, zwierzÚca czÚĂÊ ludzkiego mózgu, obok której wyksztaïciï siÚ „nowy”, bardziej zïoĝony twór obdarzony
ĂwiadomoĂciÈ, inteligencjÈ i zdolnoĂciÈ przewidywania.
Tak wiÚc, skoro niniejszy przewodnik dotyczy Ăwiadomego
podejmowania wïaĂciwych decyzji, sïowa „teraz” i „chwila
teraěniejsza” bÚdÈ odtÈd oznaczaïy trzysekundowe okresy,
które subiektywnie odczuwamy i ogarniamy naszym umysïem jako teraěniejszoĂÊ. Okresy, które pozwalajÈ sformuïowaÊ zamiar i zapamiÚtaÊ go, zapisaÊ lub zaczÈÊ realizowaÊ.

Co zawiera przewodnik
i jak z niego korzystać
Nie przeraĝaj siÚ nastÚpnym akapitem — kolejny wyjaĂnia,
ĝe nie bÚdzie aĝ tak ěle.
TreĂÊ przewodnika oparta jest na moich studiach i gïÚbokich przemyĂleniach filozoficznych dotyczÈcych natury
czasu i przestrzeni oraz na krytycznej analizie podstawowych praw z zakresu teorii podejmowania racjonalnych decyzji. KorzystajÈc z wieloletnich doĂwiadczeñ zawodowych
i ĝyciowych, skonfrontowaïem wyniki badañ naukowych
w tych dziedzinach ze skrzypiÈcÈ rzeczywistoĂciÈ.
Napisaïem jednak tÚ ksiÈĝkÚ tak, ĝeby zawieraïa praktyczne
wskazówki, które moĝesz z marszu zastosowaÊ, mierzÈc siÚ
z codziennymi dylematami. Aksjomaty, twierdzenia i postu23
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laty ekscytujÈce profesorów i doktorów podczas debat naukowych sÈ bardzo ciekawe, jednak rzadko da siÚ je bezpoĂrednio zastosowaÊ do podjÚcia decyzji w sprawie zmiany
pracy lub wziÚcia kredytu hipotecznego. Wydano wiele poradników dotyczÈcych tej tematyki, jednak wiÚkszoĂÊ z nich
grzeszy skïonnoĂciÈ do nadmiernego teoretyzowania, cytowania prac naukowych i przytaczania wyników eksperymentów przeprowadzonych w sterylnych warunkach laboratoryjnych.
Ten przewodnik jest inny. Opiera siÚ na tej samej wiedzy,
ale nie epatuje erudycjÈ autora za pomocÈ olbrzymiej liczby
przypisów i rozbudowanej bibliografii.
Ten przewodnik szeroko wykorzystuje róĝnorodne spostrzeĝenia naukowe, ale porzÈdkuje je wedïug kryteriów praktycznego zdrowego rozsÈdku i nadaje im wymiar refleksji nad
uïomnoĂciami ludzkiego umysïu. UïomnoĂciami wynikajÈcymi z tego, ĝe ewolucja Ărodowiska cywilizacyjnego, które
stworzyliĂmy, przebiega szybciej niĝ biologiczna ewolucja
naszego mózgu. Tylko zdajÈc sobie sprawÚ z tego zjawiska,
moĝesz stïumiÊ niepotrzebne ci juĝ zwierzÚce odruchy i skupiÊ siÚ na skutecznym wykorzystywaniu nadarzajÈcych siÚ
okazji oraz unikaniu prawdziwych niebezpieczeñstw.
Na koñcu kaĝdego rozdziaïu znajdziesz „dania na wynos”. To
zwiÚzïe, ïatwe do zapamiÚtania hasïa podsumowujÈce zaprezentowane wczeĂniej, kluczowe zagadnienia. Hasïa, które
chciaïbym, ĝebyĂ „wyniósï” z tej ksiÈĝki. Przedstawiïem je
w postaci list przypominajÈcych menu w barze szybkiej
obsïugi.
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Czytanie tej ksiÈĝki moĝesz ograniczyÊ do przejrzenia tych
„dañ na wynos”, jednak nie wszystkie bÚdÈ dla ciebie zrozumiaïe
bez zapoznania siÚ z treĂciÈ poprzedzajÈcego je rozdziaïu.
Kaĝdy rozdziaï przewodnika jest pewnÈ odrÚbnÈ caïoĂciÈ,
w duĝym stopniu niezaleĝnÈ od pozostaïych. Z powodzeniem
moĝesz rozpoczÈÊ lekturÚ w dowolnym miejscu — w takim,
które najbardziej przyciÈga twojÈ uwagÚ. Jednak najwiÚkszÈ
korzyĂÊ odniesiesz, czytajÈc rozdziaïy po kolei, zgodnie
z moim zamysïem. Wówczas kolejne warstwy piramidy wiedzy bÚdÈ stabilnie osiadaïy na poprzednich.
A oto skrótowy opis tego, co znajdziesz w poszczególnych
czÚĂciach przewodnika.
CzÚĂÊ pierwsza skïada siÚ z trzech rozdziaïów i mówi o trzech
istotnych aspektach twojej przeszïoĂci. Aspektach, które
majÈ olbrzymi wpïyw na jakoĂÊ podejmowanych przez ciebie
decyzji.
x Pierwszym z nich jest droga (rozdziaï 1.), która
doprowadziïa ciÚ do miejsca podjÚcia decyzji. Droga,
która wyznacza punkt startu do kolejnego etapu i którÈ
musisz zaakceptowaÊ, poniewaĝ nie moĝesz jej juĝ
zmieniÊ.
x Drugim aspektem przeszïoĂci sÈ doĂwiadczenia
(rozdziaï 2.), w które przekuïeĂ to, co ci siÚ przydarzyïo.
CzÚĂÊ z nich przeksztaïciïa siÚ w twojÈ intuicjÚ, a czÚĂÊ
utrwaliïeĂ pod postaciÈ procedur i list kontrolnych.
x Trzeci aspekt stanowi bagaĝ (rozdziaï 3.), który jest
symbolem bilansu twoich zobowiÈzañ: zarówno ciÚĝarów
ograniczajÈcych pole manewru, jak i atutów dodajÈcych
ci skrzydeï.
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CzÚĂÊ druga przedstawia optymalne warunki podejmowania
decyzji — wyborów, których nie dokonujesz ani w przeszïoĂci, ani w przyszïoĂci, lecz w ciÈgu trzech sekund stanowiÈcych twojÈ teraěniejszoĂÊ.
x Na to, czy podejmiesz wïaĂciwÈ decyzjÚ, kluczowy
wpïyw ma trzeěwoĂÊ twojego spojrzenia na okolicznoĂci
(rozdziaï 4.). Im bardziej przejrzyste sÈ okulary, przez
które patrzysz na Ăwiat, tym lepiej widzisz rzeczywistoĂÊ
takÈ, jaka jest, a nie takÈ, jaka ci siÚ wydaje.
x Drugim waĝnym czynnikiem jest twoja gotowoĂÊ
do dokonywania racjonalnych wyborów (rozdziaï 5.).
Moĝesz jÈ podwyĝszyÊ, dbajÈc o swojÈ kondycjÚ
fizycznÈ, emocjonalnÈ i intelektualnÈ.
x Nawyki i rytuaïy (rozdziaï 6.) pozwalajÈ zmniejszyÊ
liczbÚ rutynowych decyzji, dziÚki czemu twój „miÚsieñ
decyzyjny” lepiej dziaïa w sprawach niestandardowych,
które wymagajÈ niekonwencjonalnego podejĂcia.
x Kaĝda decyzja skïada siÚ z wyboru i planu (rozdziaï 7.),
poniewaĝ dopiero wizja celu i prowadzÈcego do niego
fizycznego dziaïania przeksztaïca myĂl w czyny.
W rozdziale tym zawarte sÈ cenne wskazówki pomagajÈce
uniknÈÊ wielu istotnych puïapek planowania.
CzÚĂÊ trzecia dotyczy przyszïoĂci i jej struktura jest identyczna ze strukturÈ czÚĂci pierwszej. Dlaczego? Poniewaĝ
przyszïoĂÊ to twoja przyszïa przeszïoĂÊ. Znajdziesz tu odpowiedzi na nastÚpujÈce pytania:
x Jak wybieraÊ przyszïÈ drogÚ (rozdziaï 8.) i bezpiecznie siÚ
po niej poruszaÊ?
x Jak skutecznie zbieraÊ nowe doĂwiadczenia (rozdziaï 9.),
nie dajÈc siÚ zwieĂÊ pozorom?
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x Jak dbaÊ o bagaĝ (rozdziaï 10.), ĝeby podróĝ byïa lekka,
ïatwa i przyjemna?
W czwartej czÚĂci zebrane zostaïy praktyczne przykïady
zastosowania przedstawionej w przewodniku racjonalnej postawy pozwalajÈcej podejmowaÊ wïaĂciwe decyzje w róĝnych
sytuacjach ĝyciowych:
x W szkole i na studiach (rozdziaï 11.).
x W pracy na etacie lub na podstawie innego rodzaju
umowy (rozdziaï 12.).
x W domu — niezaleĝnie od tego, czy jest to willa
z ogródkiem, czy wynajmowana kawalerka (rozdziaï 13.).
x W zwiÈzku z innÈ osobÈ, który moĝe byÊ zdrowszy
i trwalszy, gdy bÚdzie oparty na fundamentach
racjonalnoĂci, uczciwoĂci i zaufania (rozdziaï 14.).
x We wïasnej firmie, w której to ty decydujesz,
czy mechanizm organizacyjny dziaïa sprawnie,
czy siÚ zacina (rozdziaï 15.).
Po przeczytaniu tego przewodnika i zastosowaniu zawartych
w nim rad powinieneĂ zauwaĝyÊ, ĝe poziom ĝalu w twoim
ĝyciu znacznie siÚ obniĝyï. Dlaczego? Poniewaĝ w wiÚkszoĂci
przypadków twoje decyzje staïy siÚ wïaĂciwe. Moĝesz logicznie je uzasadniÊ, biorÈc pod uwagÚ okolicznoĂci ich podjÚcia
i posiadanÈ wówczas wiedzÚ. Skoro zatem postÈpiïeĂ najlepiej,
jak mogïeĂ, to — niezaleĝnie od efektów — nie masz juĝ powodów do rozpamiÚtywania. Co byïo, to byïo — waĝne jest
to, co robisz dziĂ, ĝeby jutro staïo siÚ lepsze.
JeĂli zauwaĝyïeĂ u siebie takie pozytywne zmiany, opowiedz
o nich swoim znajomym. Namów ich, ĝeby teĝ spróbowali
pójĂÊ drogÈ, którÈ ty wybraïeĂ. Miïo mi bÚdzie, jeĂli kupiÈ
27
Kup książkę

Poleć książkę

Teraz! Jak już dziś zmienić jutro

egzemplarz przewodnika dla siebie. Albo — jeszcze lepiej
— podaruj im go w prezencie. Niech siÚ w peïni cieszÈ kaĝdym dniem i bÚdÈ radoĂciÈ dla swojego otoczenia.
Ja teĝ chÚtnie usïyszaïbym, w czym ci pomogïem, oddajÈc
Teraz! w twoje rÚce. Co ci siÚ udaïo? Jak zmieniïo siÚ twoje
podejĂcie do otaczajÈcych ciÚ ludzi i spraw? Czy ĝyje ci siÚ
lepiej? JeĂli masz wolnÈ chwilÚ, napisz mi o tym w zaufaniu
na adres: Teraz@Teraz3.pl. Albo pochwal siÚ na portalach
spoïecznoĂciowych i zainspiruj innych do dziaïania!
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Pierwsza czčĤþ przewodnika poĤwičcona jest przeszãoĤci. Wszystkiemu temu, co juİ sič zdarzyão i czego
nie da sič zmieniþ, a co jest podstawĈ do decyzji podejmowanych teraz i dziaãaę realizowanych w przyszãoĤci. Cienka membrana teraĮniejszoĤci oddziela
niezmiennĈ przeszãoĤþ od nieokreĤlonej jeszcze przyszãoĤci.
Twoja przeszãoĤþ skãada sič z trzech elementów, które
w róİny sposób wpãywajĈ na dokonywane przez ciebie wybory:
x Droga, którĈ przebyãeĤ, tãumaczy, w jaki sposób
znalazãeĤ sič tu, gdzie teraz jesteĤ.
x DoĤwiadczenia, które zebraãeĤ, pozwalajĈ ci
lepiej oceniþ sytuacjč w celu podjčcia wãaĤciwej
decyzji.
x Bagaİ, który masz ze sobĈ, moİe ograniczaþ
twoje moİliwoĤci wyboru, ale moİe teİ stanowiþ
kapitaã do wykorzystania w skutecznym
dziaãaniu.
Rozdziaãy skãadajĈce sič na tč czčĤþ szczegóãowo
omawiajĈ, jaki powinien byþ twój stosunek do kaİdego z tych trzech aspektów twojej przeszãoĤci, İebyĤ
mógã sprawnie podejmowaþ decyzje i nie İaãowaþ
ich w przyszãoĤci.
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Rozdział 1.

Droga
Rozdział 1. Droga

Gdybanie moĝe doprowadziÊ ciÚ do szaleñstwa.
— Patrick Jane,
gïówny bohater serialu Mentalista
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PrzeszïoĂÊ to droga, która doprowadziïa ciÚ tu, gdzie teraz
jesteĂ. Szlak bez powrotu — przynajmniej dopóty, dopóki
ludzkoĂÊ nie zbuduje wehikuïu czasu.
Drogi, którÈ przebyïeĂ, nie moĝesz dowolnie zmieniaÊ. Wielu
naukowców jest zdania, ĝe nawet gdyby podróĝe w przeszïoĂÊ
byïy moĝliwe, grzebanie w niej prowadziïoby do zaprzeczenia
zasadzie przyczyny i skutku. Zasadzie, która rzÈdzi niepodzielnie naszym Ăwiatem. Mogïoby dojĂÊ do zjawiska oscylacji przyczynowo-skutkowej.
Wyobraě sobie, ĝe:
x Jako dorosïy cofasz siÚ do swojego dzieciñstwa
i doprowadzasz do swojej wïasnej Ămierci.
x Skoro doprowadziïeĂ do swojej Ămierci w dzieciñstwie,
to nie moĝesz dorosnÈÊ i cofnÈÊ siÚ w przeszïoĂÊ.
x Skoro nie moĝesz cofnÈÊ siÚ do dzieciñstwa,
to nie moĝesz doprowadziÊ do swojej wïasnej Ămierci.
x Skoro nie moĝesz doprowadziÊ do swojej Ămierci
w dzieciñstwie, to jednak dorosïeĂ i moĝesz rozpoczÈÊ
swojÈ samobójczÈ misjÚ w przeszïoĂÊ.
x I tak dalej, i tak dalej — w nieskoñczonoĂÊ...
Podróĝ w przeszïoĂÊ, aby jÈ zmieniÊ, prowadzi w wielu przypadkach do zaprzeczenia podstawowym reguïom logicznego
wnioskowania. Z faktu, ĝe cofnÈïeĂ siÚ w czasie i doprowadziïeĂ do swojej wïasnej Ămierci, wynika, iĝ nie mogïeĂ tego
zrobiÊ, poniewaĝ juĝ dawno leĝaïeĂ w grobie. To oczywista
bzdura, którÈ niektórzy próbujÈ wyjaĂniaÊ istnieniem Ăwiatów
równolegïych, ale hipotezy te nie wydajÈ siÚ zbyt przekonujÈce. Na szczÚĂcie, póki co te paradoksy ciÚ nie dotyczÈ, poniewaĝ wszystko wskazuje na to, ĝe podróĝe w czasie zdarzajÈ
siÚ tylko bohaterom ksiÈĝek, filmów i seriali telewizyjnych.
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Pozostaje ci zatem przyjÈÊ, ĝe nie moĝesz zmieniÊ drogi,
która przywiodïa ciÚ tu, gdzie teraz jesteĂ. To waĝne stwierdzenie. Jego peïna akceptacja jest kluczem do podejmowania wïaĂciwych decyzji. Dlaczego? O tym w dalszej czÚĂci
tego rozdziaïu, ale najpierw zastanów siÚ, czym jest ta droga.
Czy tylko trajektoriÈ twojego fizycznego przemieszczania
siÚ w trójwymiarowej przestrzeni naszego Ăwiata?

Lejek przeszłości
Fizyczny ruch to tylko jeden z elementów twojej drogi przez
przeszïoĂÊ — szlaku wyznaczonego twoimi decyzjami, które
podejmowaïeĂ w kaĝdym momencie swojego ĝycia. To one
okreĂlaïy, czy wchodzisz w niebezpieczny zakrÚt, czy zatrzymujesz siÚ na chwilÚ, czy teĝ pÚdzisz równiutkÈ autostradÈ w kierunku zachodzÈcego sïoñca.
To, gdzie jesteĂ w tej chwili fizycznie, odzwierciedla wybory,
których dokonaïeĂ w przeszïoĂci. JeĂli jesteĂ prezesem banku,
siedzisz wïaĂnie w swoim gabinecie. JeĂli jesteĂ instruktorkÈ
windsurfingu, pokonujesz wraz z kursantem wzburzone fale
oceanu. JeĂli jesteĂ ĝoïnierzem na wojnie, skulony siedzisz
w okopie, czekajÈc na sygnaï do ataku. JeĂli jesteĂ pisarkÈ,
siedzisz przed komputerem i tworzysz dzieïo swojego ĝycia.
Wiele decyzji musiaïeĂ podjÈÊ, ĝeby znaleěÊ siÚ tu, gdzie jesteĂ, i robiÊ to, co robisz. I mieÊ teraz takie, a nie inne moĝliwoĂci wyboru dalszej drogi. Oczywiste jest, ĝe kulÈc siÚ pod
ostrzaïem w okopie, masz zdecydowanie mniej realnych
opcji do wziÚcia pod uwagÚ niĝ rozpierajÈc siÚ w skórzanym,
prezesowskim fotelu. Ale pamiÚtaj, ĝe nie kaĝdy prezes ma
odwagÚ opuĂciÊ swojÈ zïotÈ klatkÚ na najwyĝszym piÚtrze
okazaïego biurowca, wykonaÊ gwaïtowny zwrot i wybraÊ to,
o czym naprawdÚ marzyï od dzieciñstwa…
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Kaĝda decyzja podjÚta w przeszïoĂci stanowiïa wybór jednej
z moĝliwych dróg. JednoczeĂnie byïa odrzuceniem wszystkich pozostaïych. W ten sposób coraz bardziej zawÚĝaïeĂ
przestrzeñ swoich moĝliwoĂci. Przestrzeñ przypominajÈcÈ
lejek, wewnÈtrz którego w kaĝdym momencie znajduje siÚ to,
co jeszcze jest osiÈgalne, a poza nim to, z czego juĝ zrezygnowaïeĂ. Jak woda dopïynÈïeĂ do wylotu tego „lejka przeszïoĂci”, do chwili teraěniejszej, w której moĝesz wybraÊ tylko
to, co jest w twoim aktualnym zasiÚgu. BÚdÈc ĝoïnierzem na
wojnie, nie wystawisz gïowy z okopu i nie zaprosisz wroga na
biznesowy lunch do pobliskiej restauracji. Jako prezes nie
rozpalisz ogniska na Ărodku swojego przestronnego gabinetu.

Grobla
Ta decyzyjna podróĝ przez czas ma jeszcze jednÈ, bardzo
istotnÈ cechÚ, której porównanie z lejkiem nie jest w stanie
odpowiednio zilustrowaÊ. GdybyĂ wÚdrowaï po czystej
kartce papieru, kaĝdy kierunek byïby dobry. Nie tylko póïnoc, poïudnie, wschód i zachód, ale takĝe dowolny kierunek
poĂredni. Twój poprzedni wybór nie rzutowaïby na to, gdzie
moĝesz siÚ udaÊ w nastÚpnym kroku. Ale w ĝyciu nie przemieszczasz siÚ po kartce papieru. ¿ycie przypomina bardziej
mapÚ: kontynenty i wyspy rozrzucone sÈ na globalnych oceanach, poprzecinane rzekami, jeziorami i pasmami górskimi,
poroĂniÚte lasami. Przez rzeki gdzieniegdzie przerzucone
bywajÈ mosty, w innych miejscach na drugi brzeg moĝesz siÚ
przedostaÊ, korzystajÈc z brodu. Zwodnicze póïwyspy, które
wydajÈ siÚ brzegiem jeziora, prowadzÈ czasami na jego Ărodek
i niespodziewanie siÚ koñczÈ. Tylko niektóre przeïÚcze pozwalajÈ na pokonanie pasm górskich.

37
Kup książkę

Poleć książkę

Teraz! Jak już dziś zmienić jutro

Dlaczego o tym piszÚ? Wyobraě sobie, ĝe wchodzisz na groblÚ, która ma ciÚ przeprowadziÊ na drugi brzeg jeziora. Przed
wejĂciem na niÈ mogïeĂ pójĂÊ w dowolnym kierunku, ale teraz
zarówno z lewej, jak i prawej strony masz gïÚbokÈ wodÚ.
Pozostaje ci wÚdrowaÊ dalej albo siÚ wycofaÊ. Twoja decyzja
o wejĂciu na groblÚ ograniczyïa gamÚ kolejnych, dostÚpnych
ci wyborów. Co wiÚcej — moĝe siÚ okazaÊ, ĝe grobla jest
przerwana i bÚdziesz musiaï zawróciÊ. Tak — bÚdziesz musiaï
— poniewaĝ znajdziesz siÚ w sytuacji bez wyjĂcia!
To wyjÈtkowo niekomfortowe poïoĝenie, którego radzÚ ci
unikaÊ.

Akceptacja
Na poczÈtku tego rozdziaïu obiecaïem ci wyjaĂnienie, dlaczego peïna akceptacja faktu, ĝe nie moĝesz zmieniÊ drogi,
która przywiodïa ciÚ tu, gdzie teraz jesteĂ, ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania wïaĂciwych decyzji.
JesteĂ tu, gdzie jesteĂ. Nie spadïeĂ z nieba, nie teleportowaïeĂ siÚ za pomocÈ budki telefonicznej, nie jesteĂ teĝ czarnym
kotem pojawiajÈcym siÚ i znikajÈcym podczas wÚdrówki po
czarno-biaïych pasach.
Nie zaprzeczaj — po prostu jesteĂ tu i juĝ!
Skoro tu jesteĂ, to z pewnoĂciÈ da siÚ wyjaĂniÊ, jak tu dotarïeĂ.
ZaïoĝÚ siÚ, ĝe nie jest to dla ciebie ĝadnÈ tajemnicÈ. Doprowadziïa ciÚ tu twoja droga! Droga skïadajÈca siÚ z kolejnych
decyzji. SkrÚciÊ w lewo? W prawo? A moĝe iĂÊ prosto?
Wszystkie twoje poprzednie „chwile teraěniejsze” zdeterminowaïy miejsce twojego pobytu w obecnej „chwili teraěniejszej”. Wydaje siÚ to proste, prawda?
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Otóĝ nie! Dla wiÚkszoĂci ludzi akceptacja tego doĂÊ oczywistego spostrzeĝenia — ĝe jesteĂ tu, gdzie jesteĂ, poniewaĝ
podjÈïeĂ takie, a nie inne decyzje — okazuje siÚ zbyt trudnym
zadaniem.
Jedni usiïujÈ ukoiÊ swój ĝal w bezproduktywnym „gdybaniu”:
x „Gdybym nie zaciÈgnÈï siÚ do wojska, to nie siedziaïbym
teraz w tym zimnym i mokrym okopie”;
x „Gdybym nie zgodziï siÚ zostaÊ prezesem banku,
to mógïbym sylwestra spÚdziÊ z rodzinÈ w górach.
Ile to juĝ lat minÚïo od ostatniego wyjazdu? Siedem!!!”;
x „Gdybym powiedziaïa mu, ĝe go kocham, to oĝeniïby siÚ
ze mnÈ, a nie z JolkÈ”.
Inni rozpatrujÈ caïe alternatywne scenariusze dotyczÈce przeszïoĂci. Scenariusze zïoĝone z wydarzeñ, które nie tylko nie
zaszïy, ale nawet nie byïo najmniejszej szansy, ĝeby staïy siÚ
rzeczywistoĂciÈ. Gdybyĝ tylko chodziïo o proste, kreatywne
Êwiczenia umysïu, nie stanowiïoby to problemu. Jednak
rozwaĝania takie stajÈ siÚ groěnÈ alternatywÈ dla prawdziwego
Ăwiata. KonkurujÈ z nim i bardzo czÚsto wygrywajÈ!
Twoje wspomnienia dotyczÈce pewnych wydarzeñ znieksztaïcajÈ siÚ pod wpïywem póěniejszych informacji i przemyĂleñ.
To naturalny i nieszkodliwy proces, o ile nie próbujesz na
niego wpïywaÊ, chcÈc z premedytacjÈ zakïamaÊ rzeczywistoĂÊ.
Wówczas twoje decyzje zaczynajÈ dotyczyÊ sztucznego,
wymyĂlonego przez ciebie Ăwiata, a nie prawdziwej sytuacji,
w której siÚ znalazïeĂ.
Prawda bywa dobra lub zïa, ïagodna lub okrutna, miïa lub nieprzyjemna, wspaniaïa lub kïopotliwa, pachnÈca lub cuchnÈca,
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chwalebna lub godna potÚpienia, ale jednego nie moĝna jej
odmówiÊ: jest prawdziwa.
To, co obiektywnie siÚ wydarzyïo, jest tÈ prawdÈ, której nie
moĝesz zaprzeczyÊ. Moĝesz próbowaÊ wymazaÊ jÈ z pamiÚci,
ale konsekwencje pozostanÈ. Chociaĝby w postaci miejsca,
w którym siÚ znalazïeĂ. Zaklinanie przeszïoĂci i próby manipulowania niÈ sÈ tylko narkotykiem, którego pragniesz, ĝeby zapomnieÊ o swojej odpowiedzialnoĂci za teraěniejszoĂÊ.
¿eby mieÊ usprawiedliwienie, dlaczego twoje kolejne decyzje
byïy nieracjonalne.
Jakĝe czÚsto na pytanie:
x „Dlaczego to zrobiïeĂ? Przecieĝ to gïupie!”
ludzie odpowiadajÈ:
x „Bo gdybym wtedy postÈpiï inaczej…”;
x „Bo nie mogÚ przeboleÊ, ĝe wtedy…”;
x „Bo musiaïem wyrównaÊ stare rachunki”.
Tak dïugo przemontowywali film opowiadajÈcy o ich przeszïej drodze, ĝe przestaï on opisywaÊ ich ĝycie i otaczajÈcÈ
ich rzeczywistoĂÊ. Staï siÚ grafomañskÈ bajkÈ, w której subiektywne zïo zostaje ukarane, a subiektywne dobro wynagrodzone. Zderzenie tej bajki z rzeczywistoĂciÈ bywa bardzo bolesne. JeĂli nie od razu, to w niedalekiej przyszïoĂci,
bowiem mydlane bañki zïudzeñ sÈ bardzo nietrwaïe, choÊ
w sïoñcu mieniÈ siÚ wszystkimi kolorami tÚczy.
Jak sobie z tym poradziÊ?
Otwórz oczy i ujrzyj swojÈ drogÚ takÈ, jaka byïa. Tak, czasami myliïeĂ siÚ, skrÚcaïeĂ nie tam, gdzie trzeba, i bïÈdziïeĂ.
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Ale niezaleĝnie od tego, czy przewaĝaïy dobre, czy zïe decyzje, jesteĂ tu, gdzie jesteĂ, i nie ma co pïakaÊ nad rozlanym
mlekiem. Czarowanie siÚ, ĝe twoje decyzje byïy dobre, tylko
Ăwiat nie chciaï wspóïpracowaÊ, nie sprawi, ĝe mleko zniknie
z podïogi albo ĝe ty siÚ czegoĂ nauczysz.
Zaakceptuj swojÈ dotychczasowÈ drogÚ, a gwarantujÚ ci, ĝe
powrót do rzeczywistoĂci uczyni twoje kolejne wybory
znacznie lepszymi i skuteczniejszymi.
W rozdziale poĂwiÚconym teraěniejszym okolicznoĂciom
podejmowania decyzji znajdziesz procedurÚ SOS (Sztuka
OdwiÈzywania SiÚ) pomagajÈcÈ pozbywaÊ siÚ szkodliwych
wyobraĝeñ. MyĂl, ĝe mogïo byÊ inaczej, jest wïaĂnie takim
urojeniem, które zatruwa twój mózg i utrudnia wyciÈganie
racjonalnych wniosków.

Dania na wynos
1. Nie zmienisz drogi, którÈ przebyïeĂ w przeszïoĂci.
2. JesteĂ na koñcu lejka przeszïoĂci, czy chcesz tego, czy nie.
3. Unikaj grobli — mogÈ byÊ przerwane.
4. Otwórz oczy i zaakceptuj swojÈ drogÚ takÈ, jaka byïa.
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