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JakoĂÊ powtórzeñ
Pierwszą umiejĊtnoĞcią, którą musimy posiąĞü, by przeĪyü po urodzeniu, jest umiejĊtnoĞü powtórzeĔ. Kiedy niemowlĊ bierze swój
pierwszy, powitalny oddech, pompując w ten sposób do swoich
mikroskopijnych páuc powietrze i wraz z nim dający Īycie tlen,
a póĨniej kiedy wydycha to powietrze zawierające juĪ dwutlenek
wĊgla, który opuszcza organizm, nie moĪe na tym poprzestaü. Nie
moĪe pomyĞleü sobie: „OK, umiem juĪ oddychaü, co robimy dalej?”. Musi powtórzyü caáy cykl oddechowy. Potem znowu i znowu, a te powtórki bĊdą mu towarzyszyáy juĪ do koĔca Īycia. Nawet kiedy nasz bohater niemowlak zostanie w swoim dorosáym
Īyciu poáawiaczem pereá i nauczy siĊ wstrzymywaü oddech na
dáugie minuty, to i tak w koĔcu bĊdzie musiaá powtórzyü oddychanie. Bez tego nie da siĊ przeĪyü. Ta sama procedura dotyczy
niemowlĊcego serca. Kiedy uderza po raz pierwszy — jeszcze
w áonie matki — musi te swoje delikatne uderzenia powtarzaü,
musi pompowaü krew, dotleniaü organizm i dostarczaü mu odpowiednich Īyciodajnych skáadników. Kiedy dziecko stara siĊ nauczyü chodziü, instynktownie odkrywa, Īe w tym celu naleĪy powtórzyü pierwszy krok. Nie ten koĞlawy, po którym wyrĪnĊáo na
podáogĊ, ale ten wáaĞciwy, za pomocą którego zapewniáo sobie
odpowiednią równowagĊ. MoglibyĞmy tak wyliczaü w nieskoĔczonoĞü istotne powtórki, które musieliĞmy przeüwiczyü w Īyciu
i wprowadziü je do niego jako staáy element gry. Po drodze napotkalibyĞmy pierwsze wypowiedziane sáowo „mama”, pierwszy
celnie wypeániony nocnik, pierwszy uáoĪony domek z klocków, aĪ
w koĔcu doszlibyĞmy do pierwszej randki, pierwszej pracy i niestety teĪ pierwszych poraĪek. ĩycie po prostu skáada siĊ z niezliczonej liczby powtórzeĔ, a od nas zaleĪy jedynie ich jakoĞü. JeĞli
nie uczymy siĊ na báĊdach, to bĊdziemy je powtarzaü w nieskoĔczonoĞü. I w tym tkwi klucz — powtórzenia, by zadziaáaáy, muszą
zostaü wykonane Ğwiadomie i prawidáowo. Inaczej páacimy za to
wieloma Īyciowymi utrapieniami.
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CóĪ jednak oznacza ta zadziwiająca zbitka sáowna „Ğwiadome
powtórzenia”? To proces, w którym powtarzasz jakąĞ czynnoĞü
z peáną ĞwiadomoĞcią tego, co robisz, jak robisz i po co to robisz.
ĩebyĞ zaĞ mógá pozwoliü sobie na taką ĞwiadomoĞü, Twoja gáowa w trakcie wykonywania tych powtórek musi znajdowaü siĊ
dokáadnie w tym samym miejscu co Twoje ciaáo. JeĞli chcesz siĊ
nauczyü graü w golfa i zapisujesz siĊ w tym celu do nieprzyzwoicie drogiego klubu golfowego, w pakiecie otrzymujesz teĪ trenera osobistego, który na pierwszej lekcji dokáadnie poinstruuje
CiĊ, w jaki sposób masz uderzaü kijem w piákĊ. To samo spotka
CiĊ na siáowni, basenie i na kursie motocyklowym szkolącym
z technik jazdy. Teraz wszystko w Twoich rĊkach. JeĞli bĊdziesz
Ğwiadomie powtarzaá dokáadnie to, czego siĊ nauczyáeĞ od trenera, prĊdzej czy póĨniej piáka wpadnie do doáka, przestaniesz
poáykaü wodĊ z basenu, páynąc, i zamiast wywaliü siĊ na zakrĊcie, bĊdziesz wywijaá na motocyklu winkle, których bĊdą Ci zazdroĞciü kumple. Co jednak, kiedy w trakcie tych powtórzeĔ nie
bĊdziesz dostatecznie uwaĪny i Ğwiadomy? Kiedy jedną rĊką bĊdziesz usiáowaá trafiü kijem golfowym w piákĊ, a drugą w tym
czasie robiá selfie na Instagram, Īeby poszpanowaü jedną rĊkawiczką, ale za to jaką fajną? MoĪesz w ten sposób powtarzaü daną czynnoĞü sáawetne dziesiĊü tysiĊcy godzin, a Twoje umiejĊtnoĞci nie wzrosną ani trochĊ.
Tymczasem z nami staáo siĊ coĞ dziwnego (pisząc „z nami”,
mam na myĞli wiĊkszoĞü rodzaju ludzkiego). OtóĪ jakiĞ czas temu
uznaliĞmy, Īe powtórzenia są nudne. OK, moĪna jakąĞ czynnoĞü
powtórzyü raz czy dwa, ale przydaáoby siĊ coĞ intrygująco nowego. Dawna czynnoĞü przestaje wiĊc byü wystarczająco fascynująca i ciekawa, by chciaáo nam siĊ ją powtarzaü. Musimy szukaü
nowych bodĨców, nowych wyzwaĔ, nowych celów i nowych
atrakcji. Spójrz na przekaz, którym jesteĞmy otoczeni ze wszystkich stron. Jest wypeániony sáowami „nowy”, „odkryj”, „spróbuj
czegoĞ innego” itd., itp. W mediach spoáecznoĞciowych ludzie
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przeĞcigają siĊ w zamieszczaniu zdjĊü dokumentujących to, Īe co
chwilĊ w ich Īyciu przydarza siĊ jakaĞ nowa fascynacja: nowe
ciuchy, samochody, telefony, nowi znajomi. Wzrastamy w spoáeczeĔstwie, w którym starym nie ma siĊ co chwaliü, za to nowe
staáo siĊ poĪądane jak nigdy dotąd. Ile razy zmieniamy telefony,
laptopy, zegarki, samochody nie dlatego, Īe siĊ juĪ wysáuĪyáy,
zepsuáy czy nie oferują odpowiednich funkcji, ale wyáącznie dlatego, Īe na rynku pojawiá siĊ nowy model. Nowe jest nĊcące,
atrakcyjne, jeszcze nieznane, wiĊc poĪądane. Kiedy je zdobywamy
— czy to pod postacią przedmiotów, ludzi, czy innych dóbr —
stajemy siĊ mile poáechtani ĞwiadomoĞcią bycia na topie. NiezaleĪnie od tego, czy jest to wierzchoáek instagramowej spoáecznoĞci, czy nasz prywatny i osobisty ranking. Mamy wraĪenie, Īe
chodzi o to, iĪ los po raz kolejny siĊ do nas uĞmiechnąá. Jednak
juĪ po chwili — czasem po kilku dniach, a czasem po kilku minutach — nowe zaczyna traciü na atrakcyjnoĞci. JuĪ tak nie
báyszczy, nie Ğwieci, nie przyciąga wzroku. I wtedy powstaje rodzaj pustki rodzącej specyficzne psychologiczne napiĊcie. By siĊ go
pozbyü, wypracowaliĞmy jedyną naszym zdaniem skuteczną metodĊ: po prostu zaczynamy siĊ rozglądaü za kolejnym nowym.
I niestety áudzimy siĊ, Īe tĊ pustkĊ moĪna czymkolwiek wypeániü.
JakimĞ nastĊpnym, doskonalszym czymĞ. ZaĞ najwiĊkszy nasz
problem polega na tym, Īe zdajemy siĊ nie áączyü ze sobą dwóch
faktów. OtóĪ by mogáo powstaü coĞ doskonaáego, ktoĞ musi wykonaü wiele, naprawdĊ wiele Ğwiadomych powtórzeĔ. Kiedy kupujesz oryginalną katanĊ i stawiasz ją nieopodal kominka, by blask
ognia wydobyá záote refleksy z ostrza tego doskonaáego miecza,
musisz wiedzieü, Īe japoĔski páatnerz, by dojĞü do tego poziomu
doskonaáoĞci, wykonywaá sekwencjĊ okreĞlonych i Ğwiadomych
powtórzeĔ przez trzydzieĞci lat. Ostrzyá miecz, wykonując powolny doskonaáy posuwisty ruch, odkáadaá kamieĔ ostrzący, podnosiá miecz na wysokoĞü wzroku, patrzyá pod Ğwiatáo, czy pociągniĊcie byáo wáaĞciwe, i ponownie braá do rĊki kamieĔ. Tak uzyskaá
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doskonaáoĞü. Ale zostawmy starodawną japoĔską sztukĊ páatnerską. Oto kupujesz nowy, wypasiony telefon, doskonalszy od jego
poprzednika. Napawasz siĊ jego nowymi funkcjami i cieszysz
ĞwieĪym nabytkiem. Trzeba Ci wiedzieü, Īe aby kaĪda z tych funkcji mogáa wáaĞciwie dziaáaü, wielu informatycznych magików
musiaáo wykonaü bardzo duĪo prób, doĞwiadczyü poraĪek, uczyü
siĊ na nich i próbowaü znowu, aĪ w koĔcu dopiero za którymĞ
tam razem, przy odpowiednio Ğwiadomym powtarzaniu czynnoĞci i dziĊki wiedzy na temat tego, czego nie naleĪy powtarzaü, mogáo powstaü to cacko, które trzymasz w rĊkach. Nie istnieje doskonaáoĞü bez odpowiedniej liczby Ğwiadomych powtórzeĔ — i to
jest najkrótsze wyjaĞnienie smutnego faktu, dlaczego tak wielu
z nas nigdy nie staje siĊ w swojej dziedzinie nie tylko mistrzami,
ale teĪ nawet przyzwoitymi specjalistami. Bo wiĊkszoĞü z nas,
kiedy ma siĊ do czegoĞ zabraü i uĞwiadamia sobie liczbĊ powtórzeĔ, które trzeba bĊdzie wykonaü, by osiągnąü w miarĊ przyzwoity efekt, od razu siĊ poddaje. To sytuacja przypominająca zakup
jakiegoĞ mebla z Ikei. Pierwsze dwie, trzy Ğrubki nawet fajnie siĊ
przykrĊca. Ale potem zerkasz do instrukcji i okazuje siĊ, Īe przed
Tobą jeszcze sto dwadzieĞcia siedem Ğrubek. Mniej wiĊcej przy
piĊtnastej masz ochotĊ zwoáaü zbrojny zaciąg i w zemĞcie najechaü na SzwecjĊ.
PrzeraĪa nas dzisiaj nie tylko to, Īe jakąĞ czynnoĞü powinniĞmy wielokrotnie powtórzyü, ale teĪ to, Īe sam proces powtórzeĔ
bĊdzie nas kosztowaá duĪo czasu. Uznajemy bowiem, Īe nasz czas
jest bezcenny, a jednoczeĞnie zdecydowaną jego wiĊkszoĞü marnujemy na wykonywanie czynnoĞci zbĊdnych, do niczego niesáuĪących i tak naprawdĊ nieprzekáadających siĊ w efekcie na jakąkolwiek wartoĞü. Sáyszaáem ostatnio utyskującego przedstawiciela
Ğwiata korporacji, który zwróciá uwagĊ na to, Īe minąá juĪ bezpowrotnie czas, kiedy to firmowe prezentacje mogáy trwaü kilkanaĞcie minut. Podobno dzisiaj sáuchające prezentera korporacyjne audytorium nudzi siĊ juĪ po dwóch minutach, co widaü po
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zbiorowym rozpoczĊciu zaglądania w telefony w trakcie prezentacji. Jak tak dalej pójdzie, to za dziesiĊü lat, Īeby zaciekawiü sobą
towarzystwo, trzeba bĊdzie prowadziü prezentacjĊ nago, w czarnych skarpetkach i z garnkiem na gáowie. O czym Ğwiadczy powyĪszy okropny przykáad? OtóĪ nasze znudzenie czasem trwania
jakiejĞ czynnoĞci niestety postĊpuje. Potrafimy wytrzymaü juĪ
coraz mniej, wiĊc nieustannie musimy sobie dostarczaü kolejnych utrzymujących uwagĊ atrakcji. Widaü to doskonale po produkcjach filmowych. W tych sprzed dwudziestu czy trzydziestu
lat widzimy trwające kilka minut sceny, w których bohater jedzie
samochodem, idzie przez park czy siedzi naprzeciw kogoĞ innego bez sáów. W dzisiejszym kinie to przecieĪ nie do pomyĞlenia.
Widzowi trzeba zapewniü maksymalną moc wraĪeĔ w jak najkrótszym czasie, bo inaczej siĊ znudzi i obsmaruje filmowe
dzieáo w internecie. Stąd minutowe sceny, w których bohater zabija wszystkich gangsterów, zdobywa serce królowej balu i jeszcze wystarcza mu czasu na telefon do matki. Jednak nasze Īycie
tak nie wygląda: mimo Īe uznajemy czas za bezcenny i próbujemy zyskaü go jak najwiĊcej, niespecjalnie wiemy, co sensownego
z nim zrobiü. Czas zaĞ — ten spĊdzony Ğwiadomie — jest najpiĊkniejszą rzeczą, jaką moĪemy sobie ofiarowaü w ciągu dnia. I czas
ten jest równieĪ warunkiem Ğwiadomych powtórzeĔ — nie da siĊ
ich zrobiü w minutĊ bez wzglĊdu na to, czego miaáyby dotyczyü.

Niestety gdzieĞ po drodze straciliĞmy zapaá do Ğwiadomego powtarzania i jednoczeĞnie pozbawiliĞmy samych siebie moĪliwoĞci
doskonalenia siĊ w tym, co robimy. Odzyskanie tego zapaáu to
jeden z warunków wkroczenia na duchową ĞcieĪkĊ czy teĪ powrotu
na nią w sytuacji, w której niepostrzeĪenie z niej zeszliĞmy.
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Tak dziaáa medytacja z mantrą. Siedzisz i powtarzasz. ĝwiadomie i w peánej uwaĪnoĞci. Tak dáugo, aĪ kaĪde z Twoich „om”
stanie siĊ doskonaáe. Kiedy zaĞ zaczniesz odkrywaü piĊkno Ğwiadomego powtarzania, zaczniesz siĊ orientowaü, Īe Twój umysá
w trakcie medytacji staje siĊ coraz bardziej czysty. Ucieczki myĞli zaczną siĊ pojawiaü coraz rzadziej, a powrót po nich do medytacyjnego umysáu za kaĪdym razem stanie siĊ áatwiejszy. Pojawią siĊ teĪ takie momenty, w których záapiesz sam siebie na
odkrytej satysfakcji: „O! WáaĞnie mi siĊ udaáo”, i dokáadnie w tej
samej sekundzie to, co Ci siĊ udaáo, pryĞnie jak baĔka mydlana.
Bo sam akt wypowiedzenia sáów „udaáo mi siĊ” jest jednoczeĞnie
aktem przerwania sekwencji powtórzeĔ. Wówczas bez poczucia
winy, Īalu, Īe jednak siĊ nie udaáo, naleĪy po prostu wróciü do
Ğwiadomych powtórzeĔ, a prĊdzej czy póĨniej czysty umysá pojawi siĊ jako Īelazna konsekwencja Twoich dziaáaĔ. Nie ma innej
drogi i nie ma bardziej skutecznej techniki.
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