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Dzieñ z myĂlÈ: mieÊ cel
czy nie mieÊ celu?

#Dzien7.ByciaSoba

„Nic do mnie nie mów, nic do mnie nie mów, podaj mi tylko lampkÚ
wina. Sïucham ciszy” — powiedziaïa Paula, zazwyczaj mówiÈca
najwiÚcej w caïym towarzystwie. Sïoñce Ăwieciïo delikatnie, tafli
wody nie mÈciïa nawet waĝka, a w tle szumiaïy leniwie trzcinowe
parasole.
„Patrzcie, a gdybym ja tak nie miaïa ĝadnych celów? Wstawaïabym rano, jadïa pÈczka w lukrze — i tak bez ĝadnej nerwówki,
ĝe zarzÈd siÚ obrazi, robiïabym swoje. Mniej, wolniej, bez tej caïej
spinki, ĝe musi mi wyjĂÊ, ĝe coĂ mam osiÈgnÈÊ. Dzieci bym tak nie
cisnÚïa, Antek nie miaïby tenisa, Maja nie chodziïaby na basen.
Marcin nie przyjÈïby awansu, bo po cholerÚ, skoro i tak go w domu
nie ma. ¿ycie toczyïoby siÚ samo, a ja… tak toczyïabym siÚ za
nim” — rozeĂmiaïyĂmy siÚ wszystkie, majÈc w oczach obraz stanowczej Pauli o dwadzieĂcia kilo grubszej, która kula siÚ z wysiïkiem
pod górÚ codziennych obowiÈzków.
Albo ludzie majÈ wpïyw na sytuacjÚ,
albo sytuacja na nich.
Czasem zarzÈdzajÈ oni swoim ĝyciem w sposób Ăwiadomy i zorganizowany, tak by osiÈgnÈÊ dokïadnie to, na czym im zaleĝy.
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A nieraz pïynie sobie ĝycie w szybkim tempie, trochÚ jak ich wïasne,
a trochÚ jakby ktoĂ inny ustalaï jego kierunek, zasady i to, jak
wyglÈda.
Na czym skoncentrujesz swoje myĂli, tak masz. To CiÚ spotyka.
JeĂli Twój sposób myĂlenia to rozpatrywanie, co nie gra i czy wina
jest po stronie rzÈdu, pogody, religii albo sÈsiada, to oddajesz odpowiedzialnoĂÊ za siebie czynnikom zewnÚtrznym. JeĂli myĂlisz o tym,
czego chcesz i gdzie masz dotrzeÊ, to odpowiedzialnoĂÊ bierzesz
na siebie i masz wpïyw na rezultat.
„A ja to wïaĂnie chciaïabym wiedzieÊ, gdzie bÚdÚ za dziesiÚÊ
albo dwadzieĂcia lat. Tak sobie Ămiaïo postanowiÊ! ¿e w koñcu
znajdziemy wspólnika. ¿e bÚdziemy mniej pracowaÊ. ¿e kupimy
domek w Portofino i bÚdÚ plÈsaÊ po tych plaĝach w kapeluszu
z duĝym rondem. Dziewczyny — rozkrÚciïa siÚ Marta — ja bym
sobie nawet postawiïa za cel, ĝe bÚdÚ wtedy nadal w rozmiarze M!
Ale sobie nie postanawiam. Bo bÚdÚ musiaïa dziaïaÊ”.
To, czy wybierasz Ăwiadome dziaïanie,
czasem nawet pïyniÚcie pod prÈd stereotypom i poglÈdom,
czy zadowala CiÚ przejaĝdĝka rzeczna zgodnie z prÈdem,
zaleĝy od tego, jakie emocje Ci towarzyszÈ.
Wielu ludzi w naszej kulturze czÚsto odczuwa wstyd. Zwykle
jest to wstyd, który pojawiï siÚ w nas dawno, dawno temu i byï
wywoïany przez osoby niemajÈce dla nas wiÚkszego znaczenia, ale
ugruntowaï siÚ tak mocno w naszej ĂwiadomoĂci, ĝe odczuwamy go
do dziĂ. To wstyd za to, ĝe siÚ czegoĂ nie potrafi, inaczej myĂli,
chce czegoĂ wiÚcej niĝ wszyscy. Dopóki nie dasz sobie przyzwolenia
na to, by ĝyÊ swoim ĝyciem, dopóty nie weěmiesz za nie odpowiedzialnoĂci.
Zasadnicza róĝnica pomiÚdzy tymi osobami, które realizujÈ swoje
ambitne cele, i tymi, które nawet ich sobie nie stawiajÈ, pokazuje,
#Dzien7.ByciaSoba
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ĝe ludzie o wysokim poczuciu wïasnej wartoĂci ceniÈ swój czas.
PlanujÈ i wykorzystujÈ w mÈdry sposób kaĝdÈ chwilÚ, by ĝyÊ peïniÈ
Ăwiadomego ĝycia. Ludzie o niskim poczuciu wïasnej wartoĂci nie
szanujÈ czasu ani siebie. Dlatego z absurdalnym poczuciem winy
powinni siÚ jak najszybciej rozstaÊ. I moĝe warto pochyliÊ siÚ nad
sïowami amerykañskiego pisarza i przedsiÚbiorcy, Jima Rohna:
Gïównym powodem,
dla którego warto wyznaczyÊ sobie cel,
jest to, jak ta decyzja na Ciebie wpïywa
w drodze do jego osiÈgniÚcia.
To, jak ta decyzja CiÚ ksztaïtuje, bÚdzie zawsze o wiele wiÚkszÈ
wartoĂciÈ niĝ to, co dostaniesz dziÚki jej podjÚciu.

Felieton autorstwa Joanny Janowicz opublikowany w magazynie
„Poznañski Prestiĝ” w kwietniu 2018 roku.
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Dzieñ wzorców
z innych kultur:
gdybym ja byï
z San Escobar

#Dzien8.ByciaSoba

„Kotku, a zauwaĝyïeĂ, ĝe mÈĝ Sary jest taki bardzo spontaniczny?
TrochÚ krzykliwy, ale jak coĂ opowiada, to caïym sobÈ… I ĝe moĝe
w góry, moĝe nad morze — grunt, by coĂ siÚ dziaïo!”
„Owszem, zauwaĝyïem — powiedziaï powoli i ze spokojem Leon,
przemycajÈc maleñkÈ aluzjÚ. — A Sara jest taka punktualna. No
popatrz, umówiïa siÚ z nami i byïa na czas. Nie wiesz, jak ona to
robi?”
„To proste, kiedy pochodzi siÚ ze Szwajcarii i ma siÚ mÚĝa
z Andaluzji”.
Nasz sposób myĂlenia,
cechy charakteru i sposób na ĝycie
nie sÈ nierozerwalnie zwiÈzane z krajem,
w którym przyszliĂmy na Ăwiat
lub który zamieszkujemy.
A jednak niezwykle czÚsto za polski brak tolerancji, optymizmu
i ĝyciowej energii obwiniamy kulturÚ czy klimat. To fakt, ĝe dïuga
pora zwana zimÈ, która w ostatnich latach jeszcze nam siÚ wydïuĝyïa, i lato, które trwa tylko chwilÚ, nie sÈ sprzyjajÈcym generatorem ĝyciowej energii.
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Zbyt czÚsto jednak
odpowiedzialnoĂciÈ za brak radoĂci,
tolerancji i wigoru
obarczamy czynniki zewnÚtrzne,
takie jak rzÈd, ekonomia czy ogólny ĂwiatopoglÈd.
Dlatego ulegamy iluzji, ĝe posiadanie sprzyjajÈcych nam postaw
i nawyków zaleĝy gïównie od kraju, w którym spÚdzamy czas. JednoczeĂnie uznajemy, ĝe te postawy i nawyki sÈ bardziej „naleĝne”
kulturom, z którymi sÈ kojarzone.
To przecieĝ oczywiste, ĝe prawdziwemu Niemcowi ïatwiej byÊ
konsekwentnym i zorganizowanym. Wïoch — przeciwnie — to
baïaganiarz, uzaleĝniony od matki, ale czarujÈcy w podejĂciu do
kobiet. Arabka? Skupiona na sobie i byciu zachwycajÈcÈ kobietÈ
pielÚgnuje swojÈ atrakcyjnoĂÊ, choÊ nie moĝe jej pokazaÊ. Szwajcarzy sÈ perfekcyjni (choÊ perfekcja nie istnieje, bo jest niesubiektywnym okreĂleniem rzeczywistoĂci). Francuzi? Niezwykle wyrafinowani i wraĝliwi, wszak odbierajÈ Ăwiat wszystkimi zmysïami!
A Polak? Jaki jest Polak?
Czy jest odpowiedzialny i kreatywny, bo przez lata historii musiaï
sobie radziÊ, ĝyjÈc w realiach, które kazaïy mu znaleěÊ najlepsze
wyjĂcie z sytuacji? Czy jest otwarty na ludzi, bo los zawsze pokazywaï, ĝe razem jest ïatwiej niĝ w pojedynkÚ? Czy jest otwarty na
nowe, bo doĂwiadczaï tak czÚsto zmieniajÈcych siÚ warunków
w swoim otoczeniu?
Dlaczego wiÚc pozwalamy mówiÊ o sobie,
ĝe jesteĂmy maïo tolerancyjni,
smutni i czynimy innym,
co nam niemiïe?
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Czy nasze obecne pokolenie weěmie na siebie obowiÈzek pokazania Ăwiatu piÚknego Polaka? Polaka, który ma wyraěnÈ osobowoĂÊ.
Imponuje Ăwiatu i wie, ĝe sam jest odpowiedzialny za to, kim jest.
Nie musisz byÊ Szwajcarem, by wypracowaÊ w sobie nawyk
punktualnoĂci. Nie musisz byÊ Francuzem, by Ăwiadomie zaspokajaÊ pragnienia wïasnych zmysïów. Nie musisz byÊ Wïochem, by
budziÊ siÚ z radoĂciÈ czekajÈcego dnia. Nie musisz byÊ z Hiszpanii,
by dzieliÊ siÚ z innymi swojÈ energiÈ, ĝyjÈc z pasjÈ. Nie musisz byÊ
Niemcem, by uporzÈdkowaÊ swoje ĝycie. Ani nie musisz byÊ z Ameryki, by stawiaÊ sobie najwiÚksze cele i osiÈgaÊ je, ĝyjÈc wspaniaïym ĝyciem.
Nie musisz. Nic nie musisz.
Moĝesz siÚ zainspirowaÊ kaĝdÈ kulturÈ,
wziÈÊ to, co najlepsze,
i byÊ wspaniaïym, otwartym czïowiekiem.
Moĝesz zachwycaÊ Ăwiat.

Felieton autorstwa Joanny Janowicz opublikowany w magazynie
„Poznañski Prestiĝ” w maju 2018 roku.
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Dzieñ potencjaïu

#Dzien9.ByciaSoba

Helen Keller, która w wieku dwóch lat straciïa zarówno wzrok, jak
i sïuch, osiÈgnÚïa mistrzostwo w walce o prawa osób niepeïnosprawnych. Joanna d’Arc zostaïa przywódczyniÈ ludzi w czasach, gdy
kobiety kwestionujÈce autorytety palono na stosach. Bill Gates?
Wyrzucony z college’u zmieniï Ăwiat i wprowadziï ludzkoĂÊ w erÚ
komputerów, a od czasu, gdy opuĂciï Microsoft, znacznÈ czÚĂÊ czasu
i zasobów przeznacza na zwalczanie chorób i poprawÚ edukacji na
caïym Ăwiecie. John F. Kennedy dziÚki wizji czïowieka na KsiÚĝycu
zjednoczyï naród i zainicjowaï epokÚ lotów kosmicznych. A Martin
Luther King zainspirowaï bezkrwawÈ rewolucjÚ uciskanego spoïeczeñstwa. Trudno nie kojarzyÊ tych nazwisk, prawda?
„A gdybyĂ usïyszaï ode mnie,
ĝe masz dokïadnie ten sam potencjaï,
by zmieniÊ Ăwiat,
jak wspomniani wspaniali ludzie?”
Takie pytanie postawiï Bob Proctor, od ponad czterdziestu lat
zajmujÈcy siÚ potencjaïem ludzkiego umysïu, mistrz i nauczyciel
prawa przyciÈgania, który wystÚpowaï w filmowym bestsellerze
Sekret3.

3

Bob Proctor, Zapomnij o pieniÈdzach i bogaÊ siÚ, Onepress, Gliwice 2013.
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A gdybyĂ spotkaï osobÚ bezdomnÈ? Prawdopodobnie okreĂliïbyĂ swój potencjaï jako wyĝszy, zgadza siÚ? Gdyby wskazano Twojego kolegÚ z podstawówki lub którÈĂ z koleĝanek z pracy, czy
uznaïbyĂ swój potencjaï w porównaniu do ich potencjaïów jako
równy lub nawet wyĝszy?
Czy zatem bÚdÈc w Nowym Jorku i widzÈc Oprah Winfrey lub
Marka Zuckerberga, pomyĂlaïbyĂ, ĝe dysponujesz takim samym
potencjaïem jak oni? Nie?
Bob Proctor mówi nam, ĝe zachodzi tu prosty proces warunkowania.
Mamy tendencjÚ do oceniania
moĝliwoĂci ludzi na podstawie
ich bieĝÈcej sytuacji
i aktualnie osiÈgniÚtych wyników.
JeĂli wiÚc wyniki sÈ sïabe, zakïadamy, ĝe bÚdzie tak juĝ zawsze.
Kiedy uznajemy, ĝe sÈ przeciÚtne, ïatwo nam o diagnozÚ, ĝe przeciÚtny poziom zostanie utrzymany w przyszïoĂci. JeĂli zaĂ obserwujemy kogoĂ, kto osiÈgnÈï wielki sukces lub zbiï pokaěny majÈtek, uznajemy najczÚĂciej, ĝe taka osoba dysponuje najwiÚkszym
potencjaïem.
TakÈ grÚ w porównywanie
rozgrywamy w gïowie,
starajÈc siÚ dopasowaÊ samych siebie do jednej z kategorii.
W rzeczywistoĂci jednak kaĝda osoba ma ten sam potencjaï.
Jedyne róĝnice to te, które powstajÈ w naszych umysïach.
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Propozycja na dziĂ
SesjÚ w swoim wïasnym, doborowym towarzystwie przeprowadě
w piÚknym miejscu na ïonie przyrody albo w wygodnym fotelu przy
kominku. Waĝne, by zapewniÊ sobie ciszÚ i spokój.
x PomyĂl, jak czÚsto porównujesz swoje obecne wyniki
do wyników innych osób.
x Przeanalizuj, na jakich polach najczÚĂciej siÚ porównujesz.
x Czy porównujesz swój zwiÈzek i relacje, wyglÈd i ciaïo,
majÈtek i sukces zawodowy, pozycjÚ spoïecznÈ?
x Co konkretnie wynika z takich porównañ, jakie sÈ ich plusy,
a jakie minusy? Czy podejmujesz konkretne dziaïania
w oparciu o te porównania, a jeĝeli tak, to jakie?
Celem Êwiczenia jest praca nad odrzuceniem wszelkich porównañ i pozwolenie sobie na to, by daÊ siÚ ponieĂÊ energii, która
w Tobie drzemie. Spróbuj tÚ energiÚ uwolniÊ i poczuÊ, do czego
naprawdÚ jesteĂ zdolny i powoïany.

Dzieñ 9. wspóïautorstwa Piotra Strzyĝewskiego.

– 37 –
Kup książkę

#Dzien9.ByciaSoba

Poleć książkę

#Dzien54.ByciaSoba

Kup książkę

– 232 –
Poleć książkę

