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3
Niedobór: wielkie kïamstwo
Naturalne prawo obfitoĂci przenika caïy wszechĂwiat, ale nie moĝe
przejĂÊ przez wrota wiary w niedomiar i posuchÚ.
— PAUL ZAITER

P

rzez lata angaĝowaïam siÚ w ĝycie ludzi egzystujÈcych w wiÚkszoĂci w ĝaïosnych warunkach, w których brak jedzenia, wody,
schronienia, wolnoĂci lub moĝliwoĂci rozwoju determinujÈ
kaĝdy ruch i ksztaït kaĝdej rozmowy. Inni z kolei miewali o wiele wiÚcej,
niĝ potrzebowali — wiÚcej pieniÚdzy, jedzenia, samochodów, ubrañ,
dostÚpu do oĂwiaty, usïug, wolnoĂci, moĝliwoĂci dziaïania, sïowem —
wszystkiego. O dziwo jednak, rozmowy z luděmi ĝyjÈcymi w owym Ăwiecie
obfitoĂci byïy peïne opowieĂci o tym, czego im brakuje i co chcÈ dostaÊ.
Niezaleĝnie od tego, kim jesteĂmy i w jakich ĝyjemy warunkach, nasze
rozmowy koncentrujÈ siÚ na tym, czego nam nie wystarczy.
Dostrzegam to w sobie samej. Pierwsza myĂl, która przychodzi mi do
gïowy po obudzeniu siÚ, to „brakuje mi snu”, w czym nie jestem odosobniona. Kolejna to „brakuje mi czasu”. Bez wzglÚdu na to, czy rzeczywiĂcie
jest tak, jak mówiÚ, myĂl o tym, ĝe czegoĂ nam brakuje, przychodzi do nas
automatycznie, wobec czego nie przyglÈdamy siÚ jej bliĝej ani nie podwaĝamy jej. WiÚkszÈ czÚĂÊ dnia i wiÚkszÈ czÚĂÊ dni w roku spÚdzamy
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na sïuchaniu, tïumaczeniu, narzekaniu lub zamartwianiu siÚ tym, ĝe czegoĂ
nam brakuje. Nie starczy nam czasu. Nie starczy nam wypoczynku. Za
maïo Êwiczymy. Za maïo pracujemy. Za maïo zarabiamy. Mamy za maïo
wïadzy. Brakuje nam obcowania z przyrodÈ. Nie starczy nam wolnych
weekendów. Rzecz jasna nigdy teĝ nie mamy wystarczajÈco duĝo pieniÚdzy. Nie jesteĂmy dostatecznie szczupli, inteligentni, ïadni, zdrowi,
wyksztaïceni. Nie odnosimy wystarczajÈco duĝo sukcesów ani nie jesteĂmy
odpowiednio bogaci. Zanim jeszcze wstaniemy z ïóĝka, czujemy, ĝe nie
jesteĂmy dostatecznie wartoĂciowi, pozostajemy w tyle, przegrywamy i ĝe
juĝ nam czegoĂ brakuje. Kiedy natomiast idziemy wieczorem spaÊ, nasze
gïowy peïne sÈ myĂli o tym, czego tego dnia nie udaïo nam siÚ zrobiÊ lub
zdobyÊ. Idziemy spaÊ przytïoczeni tymi myĂlami, a budzÈ nas dumania
o niedostatku.
Owa mantra, wedïug której wszystkiego jest za maïo, towarzyszy nam
przez caïy dzieñ i staje siÚ punktem wyjĂcia naszego myĂlenia o wszystkim,
od drobnych w kieszeni po naszych bliskich oraz wartoĂÊ wïasnego ĝycia.
CoĂ, co zaczyna siÚ jako prosty wyraz zabieganego bÈdě peïnego wyzwañ
ĝycia, staje siÚ usprawiedliwieniem dla ĝycia pozbawionego speïnienia.
Staje siÚ przyczynÈ, dla której nie moĝemy mieÊ tego, co chcemy, lub byÊ
tym, kim chcemy. Nie osiÈgamy przez to wyznaczanych przez siebie celów,
nie speïniamy swoich marzeñ, a za to czujemy, ĝe inni nas zawodzÈ, przy
czym sami naraĝamy swojÈ uczciwoĂÊ na szwank, poddajemy siÚ i spisujemy innych na straty.
Sytuacja wyglÈda jednakowo w centrach miast i na przedmieĂciach —
tak samo w Nowym Jorku i w Atenach czy w Beverly Hills i w Kolkacie.
Bez wzglÚdu na to, czy ĝyjemy w warunkach biedy, czy dostatku; nawet
jeĝeli mamy w bród pieniÚdzy, dóbr materialnych i wszystkiego, czego
kiedykolwiek moglibyĂmy chcieÊ lub potrzebowaÊ, ĝyjemy z myĂlÈ
o panujÈcym niedoborze. Jest to niepodwaĝane, a czÚsto nawet milczÈce
zaïoĝenie, które okreĂla naszÈ kondycjÚ. Nie chodzi nawet o to, ĝe realnie
doĂwiadczamy braku czegoĂ, lecz o to, ĝe poczucie niedoboru jako staïe
uczucie niedostatku w ĝyciu definiuje to, jak myĂlimy, dziaïamy i ĝyjemy
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w Ăwiecie. Ksztaïtuje ono nasze najgïÚbsze rozumienie samych siebie i sïuĝy
nam za okulary, przez które postrzegamy nasze ĝycie. To wïaĂnie przez nie
nasze oczekiwania, zachowania i ich konsekwencje skïadajÈ siÚ na samospeïniajÈce siÚ proroctwo niedostatku, poczucia braku i niezadowolenia.
Ten wewnÚtrzny stan niedoboru, ukierunkowane na niego nastawienie, leĝy u podstaw naszych uczuÊ zazdroĂci, chciwoĂci, a takĝe uprzedzeñ
i ĝyciowych konfliktów, a jest on silnie zakorzeniony w naszej relacji
z pieniÚdzmi. Za sprawÈ mentalnoĂci niedoboru nasza relacja z pieniÈdzem
jest wyrazem strachu, który popycha nas w niekoñczÈcÈ siÚ i niezadowalajÈcÈ gonitwÚ za czymĂ wiÚcej bÈdě zmusza do godzenia siÚ na kompromisy majÈce nas wyïÈczyÊ z owej gonitwy lub ochroniÊ przed dyskomfortem towarzyszÈcym obcowaniu z pieniÈdzem. Zarówno gonitwa, jak
i takie kompromisy sprawiajÈ, ĝe tracimy swojÈ przyrodzonÈ uczciwoĂÊ.
Odwracamy siÚ od swojej duszy i coraz bardziej oddalamy siÚ od swoich
fundamentalnych wartoĂci oraz najwyĝszych zobowiÈzañ. Zamykamy
siÚ tym samym w cyklu rozerwania i niezadowolenia. Zaczynamy wierzyÊ
sïuĝÈcym napÚdzaniu zysków komunikatom komercyjnym i kulturowym,
sugerujÈcym, ĝe pieniÈdze jednak dajÈ szczÚĂcie, przez co zaczynamy
poszukiwaÊ ěródeï speïnienia poza sobÈ. Intuicyjnie wyczuwamy, ĝe wcale
tak nie jest, ale kultura pieniÈdza zagïusza mÈdry gïos dobiegajÈcy z serca,
przez co pragniemy choÊby i najbardziej ulotnej ulgi, jakÈ moĝemy sobie
sprawiÊ za pieniÈdze.
Niektórzy twierdzÈ, ĝe niedobór jest prawdziwÈ, naturalnÈ i koniecznÈ
podstawÈ dla naszej relacji z pieniÈdzem i innymi zasobami. BÈdě co bÈdě,
wszystko istnieje przecieĝ w ograniczonej iloĂci. Ponad dwieĂcie lat temu,
w czasach rewolucji amerykañskiej, szkocki filozof i ekonomista Adam
Smith twierdziï, ĝe „naturalne dÈĝenie kaĝdego czïowieka do poprawy
bytu” byïo potÚĝniejsze od jakiejkolwiek stojÈcej na jego drodze przeszkody,
po czym sformuïowaï zasady leĝÈce u podstaw nowoczesnej (wówczas)
gospodarki wolnorynkowej, w której „niewidzialna rÚka” dziaïania w imiÚ
wïasnego dobra byïa uznawana za dominujÈcÈ i najbardziej naturalnÈ siïÚ
sprawczÈ.
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Na ile jednak byïo to zaïoĝenie naturalne i trafne? W ówczesnym
Ăwiecie — Ăwiecie biaïego, europejskiego, wyksztaïconego tradycyjnie
teoretyka Adama Smitha — biaïy czïowiek lekcewaĝyï ludy tubylcze
i ludzi o odmiennym kolorze skóry, uznajÈc ich za „prymitywów” lub
„dzikusów”, zamiast traktowaÊ ich jako zaradnych i mÈdrych ludzi, tak jak
„cywilizowane” spoïeczeñstwa zaczÚïy to robiÊ wiele pokoleñ póěniej.
DominujÈce klasy biaïych akceptowaïy i praktykowaïy dyskryminacjÚ
rasowÈ, religijnÈ i pïciowÈ, wykorzystujÈc jÈ jako podstawÚ dla moralnoĂci
i gospodarki. W tamtych czasach dobro wïasne i nacjonalizm nie byïy
jeszcze temperowane przez wspóïczesnÈ ĂwiadomoĂÊ istnienia wzajemnych
powiÈzañ w skali globalnej, majÈcych istotny wpïyw na nas samych,
na nasze bogactwo i nasze bezpieczeñstwo, która z kolei nakazuje nam
poszerzaÊ zakres rozumienia dobra wïasnego na dobrostan ogóïu ludzi
na Ăwiecie. Fundamentalne zasady i struktury ekonomiczne tej minionej
epoki oparte byïy na bïÚdnych zaïoĝeniach i rozumowaniu o przyrodzie,
ludzkim potencjale i samym pieniÈdzu.
Wspóïczesny europejski pisarz Bernard Lietaer, byïy kierownik Narodowego Banku Belgii oraz jeden z naczelnych architektów waluty euro, twierdzi w ksiÈĝce Of Human Wealth, ĝe chciwoĂÊ i strach przed niedoborem sÈ
w nas wpajane; nie wystÚpujÈ one w przyrodzie ani nie sÈ charakterystyczne
dla ludzkiej natury. SÈ wbudowane w system pieniÚĝny, w którym jesteĂmy
zanurzeni od tak dawna, ĝe jest dla nas niemal zupeïnie przezroczysty.
NauczyliĂmy siÚ uznawaÊ je za normalne i uzasadnione uczucia. Lietaer
konkluduje stwierdzeniem, ĝe system ekonomiczny Adama Smitha moĝna
trafnie opisaÊ jako oparty na alokacji ograniczonych zasobów w ramach
procesu bazujÈcego na indywidualnej chciwoĂci. Caïy proces „nowoczesnej”
ekonomii Smitha jest zatem w istocie zakorzeniony w prymitywnym strachu przed niedoborem i w chciwoĂci, a narzÚdziem jego implementacji —
które doprowadziïo do ziszczenia owego procesu — byï pieniÈdz.
Po wyjĂciu z cienia tego spaczonego i zdezaktualizowanego systemu
oraz wynikajÈcej z niego mentalnoĂci dowiadujemy siÚ pewnej prostej
rzeczy: niedobór jest kïamstwem. Niezaleĝnie od realnej iloĂci zasobów
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jest to niepotwierdzony i faïszywy system zaïoĝeñ, opinii i przekonañ
kaĝÈcych nam postrzegaÊ Ăwiat jako miejsce, w którym trwamy w stanie
ciÈgïego niebezpieczeñstwa, iĝ nasze potrzeby nie zostanÈ zaspokojone.
Logicznie byïoby zaïoĝyÊ, ĝe ludzie dysponujÈcy nadmiarem bogactwa prowadzÈ ĝycie wolne od strachu przed niedoborem, lecz sama widziaïam, ĝe niedostatek jest dla takich ludzi równie opresyjny jak dla tych,
którzy ĝyjÈ na marginesach spoïeczeñstwa i ledwo wiÈĝÈ koniec z koñcem.
Fakt, ĝe ludzie posiadajÈcy olbrzymie iloĂci dóbr materialnych sÈdzÈ, ĝe
nie majÈ wystarczajÈco duĝo, wydaï mi siÚ tak nielogiczny, ĝe zaczÚïam
kwestionowaÊ przyczyny ich niepokojów. Ich warunki ĝyciowe nijak owych
niepokojów nie uzasadniaïy. ZaczÚïam siÚ zastanawiaÊ, czy ta obawa przed
nieposiadaniem wystarczajÈco duĝych zasobów nie byïa oparta raczej na
pewnym zestawie zaïoĝeñ niĝ na realnych okolicznoĂciach. Im bliĝej
przyglÈdaïam siÚ tym koncepcjom i im wiÚkszÈ miaïam stycznoĂÊ z osobami o róĝnym pochodzeniu kulturowym i socjoekonomicznym, tym
wyraěniej zaczÚïam dostrzegaÊ fundamentalne zaïoĝenie, w myĂl którego
niedobór jest wszechobecny. Mity i jÚzyk niedoboru skïadaïy siÚ w niemal kaĝdej kulturze na dominujÈcy gïos, czÚsto wypowiadajÈcy siÚ wbrew
logice i nieodpowiadajÈcym mu dowodom na istnienie innego stanu
rzeczy. MentalnoĂÊ niedoboru wspieraïa spaczone, wrÚcz irracjonalne
postawy i zachowania, zwïaszcza w odniesieniu do pieniÚdzy. Odkryïam,
ĝe niezaleĝnie od umiejscowienia jednostki na spektrum politycznym,
ekonomicznym czy finansowym mity i mentalnoĂÊ niedoboru wzmacniaïy
podskórny strach, iĝ zarówno my, jak i ludzie, na których nam zaleĝy,
moĝemy nie mieÊ dostÚpu do wystarczajÈcej liczby rzeczy potrzebnych nam
do prowadzenia zadowalajÈcego, szczÚĂliwego, produktywnego ĝycia czy
wrÚcz do utrzymania siÚ przy ĝyciu w ogóle.
MentalnoĂÊ niedoboru nie jest czymĂ, co stworzyliĂmy celowo ani co
celowo staramy siÚ wprowadziÊ w swoje ĝycie. Istniaïa ona przed nami
i prawdopodobnie nas przeĝyje, reprodukowana w mitach i jÚzyku naszej
kultury pieniÈdza. Moĝemy jednak zdecydowaÊ o tym, czy chcemy jÈ
przyjÈÊ i pozwoliÊ jej nami rzÈdziÊ.

Kup książkę

Poleć książkę

72

PIENIkDZE PYNk Z DUSZY

TOKSYCZNE MITY NIEDOBORU
Mity i przesÈdy majÈ nad nami wïadzÚ tylko o tyle, o ile jesteĂmy gotowi
w nie wierzyÊ. Kiedy jednak pokïadamy w nich wiarÚ, ĝyjemy jakby
zaklÚci i w peïni przyjmujemy wynikajÈcÈ z nich fikcjÚ. Niedobór jest kïamstwem, lecz przekazuje siÚ opowieĂÊ o nim tak, jakby byï prawdziwy,
czemu towarzyszy potÚĝna mitologia, przyciÈgajÈca do siebie uwagÚ,
wymagajÈca posïuszeñstwa i zniechÚcajÈca do podwaĝania jej samej.
W pracy z luděmi o róĝnym stopniu zamoĝnoĂci odkryïam, ĝe ten zbiór
przekonañ i zaïoĝeñ, nadrzÚdny sposób postrzegania ĝycia, moĝna rozïoĝyÊ na czÚĂci pierwsze, zdystansowaÊ siÚ od niego i wyzwoliÊ siÚ z jego
uĂcisku, aby samemu okreĂliÊ — na wïasne potrzeby — czy oferuje on
sïuszny sposób na ĝycie. Rozkïad mentalnoĂci niedoboru na czynniki pierwsze ujawnia trzy podstawowe mity, które determinujÈ naszÈ relacjÚ
z pieniÈdzem i pozbawiajÈ nas moĝliwoĂci prowadzenia bardziej uczciwych
i speïniajÈcych interakcji z jego udziaïem.
Toksyczny mit nr 1: nie wystarczy dla wszystkich
Pierwszy mit niedoboru gïosi, ĝe nie wystarczy dla wszystkich. Nie kaĝdemu
moĝe siÚ udaÊ. KtoĂ musi zostaÊ wykluczony. Ludzi jest o wiele za duĝo,
a nie wystarczy jedzenia, wody, powietrza, czasu ani pieniÚdzy.
Nie wystarczy staje siÚ powodem, dla którego wykonujemy pracÚ, która
nas przytïacza, lub zachowujemy siÚ wobec siebie nawzajem w sposób,
który niekoniecznie napawa nas dumÈ. Nie wystarczy rodzi strach, przez
który dokïadamy wszelkich starañ, abyĂmy ani my, ani nasi ukochani
nie byli tymi luděmi, którzy zostanÈ zmiaĝdĝeni, zmarginalizowani lub
pozostawieni sami sobie.
Kiedy juĝ uznajemy, ĝe nasz Ăwiat nie dostarcza nam wystarczajÈco
duĝo, ogóï naszej energii ĝyciowej, wszystkie nasze myĂli, sïowa i uczynki —
zwïaszcza dotyczÈce pieniÚdzy — stajÈ siÚ wyrazem dÈĝenia do przezwyciÚĝenia tego poczucia braku i strachu przed ustÈpieniem pola innym
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lub bycia wykluczonym. Cnotliwe i odpowiedzialne wydaje siÚ wtedy
sprawowanie pieczy nad „swoimi”, kimkolwiek oni sÈ. JeĂli nie starczy dla
wszystkich, dbanie o siebie i swoich, nawet kosztem innych ludzi, wydaje
siÚ wprawdzie nieszczÚsne, lecz konieczne i na swój sposób sïuszne. To
jak zabawa w gorÈce krzesïa. Kiedy siedzeñ jest o jedno mniej niĝ graczy,
kaĝdy gracz stara siÚ nie byÊ tym przegranym, dla którego zabrakïo
krzesïa. Nie chcemy byÊ tym biednym frajerem, który zostanie wykluczony, wiÚc konkurujemy o to, aby dostaÊ wiÚcej niĝ inni i uniknÈÊ nadciÈgajÈcej katastrofy.
Niedostatek i strach znajdujÈ odzwierciedlenie w sposobie, w jaki
prowadzimy swoje ĝycia, a takĝe w systemach i instytucjach, które tworzymy w celu zarzÈdzania dostÚpem do kaĝdego zasobu, który uznajemy
za wartoĂciowy lub ograniczony. Jako czïonkowie globalnej wspólnoty
kierowani reakcjami opartymi na strachu potrafimy niekiedy — na przykïad w celu zapewnienia sobie dostÚpu do ropy naftowej — przedkïadaÊ
nasze wïasne pragnienia materialne nad zdrowie, bezpieczeñstwo i dobrobyt innych ludzi i narodów. W obrÚbie wïasnych spoïecznoĂci reagujemy
natomiast na strach przed tym, ĝe nie wystarczy dla wszystkich, tworzeniem systemów, które faworyzujÈ nas samych lub zabierajÈ innym dostÚp
do podstawowych zasobów, takich jak czysta woda, dobre szkoïy, adekwatna opieka zdrowotna czy pewnoĂÊ posiadania dachu nad gïowÈ.
Z kolei w obrÚbie naszych wïasnych rodzin myĂl o tym, ĝe nie wystarczy
dla wszystkich, zachÚca nas do kupowania wiÚcej, niĝ potrzebujemy lub
w ogóle chcemy, aby przydawaÊ innym wartoĂci lub zdobywaÊ ich przychylnoĂÊ, odnoszÈc siÚ przy tym do relacji z pieniÈdzem, a nie do ich osobistych przymiotów.
Toksyczny mit nr 2: wiÚcej znaczy lepiej
Drugi toksyczny mit gïosi, ĝe wiÚcej znaczy lepiej. WiÚcej czegokolwiek to
lepiej niĝ to, co juĝ mamy. Jest to wprawdzie logiczna reakcja na strach
przed tym, ĝe nie wystarczy dla wszystkich, ale wiÚcej znaczy lepiej napÚdza
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kulturÚ konkurencji, akumulacji i zachïannoĂci, co jedynie wzmaga strachy i przyspiesza tempo gonitwy. W ĝaden sposób nie sprawia to jednak,
ĝe ĝycie staje siÚ bardziej wartoĂciowe. W rzeczywistoĂci pogoñ za czymĂ
wiÚcej uniemoĝliwia nam doĂwiadczanie gïÚbszej wartoĂci tego, co zdobywamy lub juĝ mamy. Kiedy jemy za szybko lub za duĝo, ĝaden pojedynczy kÚs nas nie cieszy. Kiedy ciÈgle myĂlimy o kolejnej rzeczy — kolejnej sukience, samochodzie, pracy, urlopie, przemeblowaniu domu — nie
cieszymy siÚ tym, co juĝ mamy. WiÚcej znaczy lepiej w relacji z pieniÈdzem
odciÈga nas od bardziej Ăwiadomego i peïnego ĝycia z tym, co juĝ mamy.
WiÚcej znaczy lepiej jest niekoñczÈcÈ siÚ pogoniÈ i wyĂcigiem bez zwyciÚzców. Przypomina to raczej bieg chomika w koïowrotku, którego nie
sposób zatrzymaÊ. Z czasem pogoñ za czymĂ wiÚcej staje siÚ uzaleĝniajÈca,
a jak to bywa z uzaleĝnieniami, wyrwanie siÚ z niej jest prawie niemoĝliwe.
Bez wzglÚdu jednak na to, jak daleko zajdziesz lub jak szybko bÚdziesz biec,
czy teĝ jak wielu ludzi wyprzedzisz po drodze, nie dotrzesz nigdy do mety.
MentalnoĂÊ niedoboru zakïada, ĝe nawet za duĝo to za maïo.
KtoĂ, kto zarabia 40 tysiÚcy rocznie, moĝe byÊ zdziwiony tym, ĝe
czïowiek zarabiajÈcy rocznie 5 milionów jest gotów wykïócaÊ siÚ o to,
by w umowie o pracÚ zapewniono mu co najmniej 15 milionów wiÚcej na
wypadek zwolnienia. Niektóre osoby posiadajÈce fortuny wystarczajÈce
na przeĝycie trzech ĝyÊ zamartwiajÈ siÚ dniami i nocami, ĝe przegrajÈ
swój majÈtek na gieïdzie, zostanÈ oszukane lub ĝe nie bÚdÈ miaïy z czego
ĝyÊ na emeryturze. Jakiekolwiek szczere zadowolenie z uprzywilejowanego
finansowo ĝycia moĝe zostaÊ caïkowicie przyÊmione przez takie obawy
o pieniÈdze. Jak to moĝliwe, ĝe milionerzy sÈdzÈ, ĝe potrzebujÈ wiÚcej?
Otóĝ myĂlÈ tak, poniewaĝ taki dominuje mit. Wszyscy tak myĂlimy, wiÚc
oni teĝ. Nawet ci, którzy majÈ wszystkiego w bród, nie mogÈ wyïÈczyÊ siÚ
z wyĂcigu. Zasada, ĝe wiÚcej znaczy lepiej — niezaleĝnie od rzeczywistego
stanu naszych finansów — zwraca na siebie uwagÚ, wysysa z nas siïy
ĝyciowe i ogranicza nasze moĝliwoĂci osiÈgniÚcia speïnienia. Kiedy zaczynamy wierzyÊ, ĝe wiÚcej znaczy lepiej, tracimy szansÚ na speïnienie. Na
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jakimkolwiek etapie jesteĂmy, nie jest to stan docelowy, poniewaĝ wiÚcej
zawsze znaczy lepiej. Ludzie, którzy mniej lub bardziej Ăwiadomie postÚpujÈ
zgodnie z tÈ maksymÈ — a wszyscy w jakimĂ stopniu to robimy — sÈ
skazani na ĝycie, w którym nigdy nie osiÈgnÈ speïnienia; ĝyjÈc w ten sposób, tracimy zdolnoĂÊ dotarcia do celu. Co za tym idzie, nawet ci, którzy
majÈ duĝo wszystkiego, nie mogÈ wyïÈczyÊ siÚ z wyĂcigu w panujÈcej
kulturze niedoboru.
WiÚcej znaczy lepiej zwodzi nas na manowce jeszcze zdradliwiej. Sprawia,
ĝe oceniamy siebie wedïug sukcesów finansowych i zewnÚtrznych osiÈgniÚÊ.
OsÈdzamy innych na podstawie tego, co majÈ i ile, lekcewaĝÈc niewymierne dary, które wnoszÈ oni w ĝycie. Kaĝde nauczanie duchowe nakazuje nam spojrzeÊ w gïÈb siebie, aby znaleěÊ uczucie speïnienia, którego
tak poĝÈdamy, ale wyĂcig towarzyszÈcy wierze w niedobór sprawia, ĝe
brakuje nam czasu i przestrzeni psychicznej, abyĂmy mogli przeprowadziÊ
takÈ introspekcjÚ. W pogoni za czymĂ wiÚcej przeoczamy peïniÚ, która
juĝ w nas tkwi i czeka na odkrycie. Nasz pÚd za zwiÚkszaniem swojej
wartoĂci netto odwraca naszÈ uwagÚ od odkrywania wartoĂci swojego ja.
Przekonanie, ĝe musimy posiadaÊ, a zwïaszcza posiadaÊ wiÚcej niĝ drugi
czïowiek, firma lub kraj, jest siïÈ napÚdzajÈcÈ konflikty, wojny, korupcjÚ
i wyzysk. W warunkach niedoboru wierzymy, ĝe musimy mieÊ wiÚcej —
wiÚcej ropy, ziemi, potÚgi zbrojnej, udziaïu w rynku, zysków, akcji, nieruchomoĂci, wïadzy i pieniÚdzy. W ramach swojej kampanii zaboru czÚsto staramy siÚ osiÈgnÈÊ swoje cele za wszelkÈ cenÚ, nawet jeĂli ma to
oznaczaÊ niszczenie caïych kultur i ludów.
Czy inne kraje naprawdÚ potrzebujÈ amerykañskich fast foodów, parków rozrywki i papierosów, czy to amerykañskie firmy przebiegle rozszerzyïy swoje rynki miÚdzynarodowe w celu zwiÚkszenia zysków, bez
wzglÚdu na wpïyw takich dziaïañ na lokalne kultury, gospodarki i zdrowie publiczne, nierzadko nawet wbrew szeroko zakrojonym protestom
przeciwko ich obecnoĂci w danym miejscu?
Czy potrzebujemy wszystkich ubrañ, samochodów, artykuïów spoĝywczych i gadĝetów, które przywozimy z zakupów albo które kupujemy
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impulsywnie w odpowiedzi na zew kultury konsumpcjonizmu oraz
wytrwaïe nÚcenie przez reklamy mody, jedzenia i innych towarów, albo
czy naprawdÚ chcemy je mieÊ? Czy piÚciolatek potrzebuje wiÚcej niĝ kilku
przemyĂlanych prezentów urodzinowych, aby móc siÚ cieszyÊ w swój dzieñ?
Czyim interesom naprawdÚ sïuĝymy, kiedy dajemy dzieciom o wiele
wiÚcej, niĝ potrzebujÈ czy sÈ w stanie doceniÊ w danej chwili?
Niekwestionowany, niekontrolowany pÚd za czymĂ wiÚcej leĝy u podstaw niezrównowaĝonej gospodarki, kultury i sposobu bycia, który nas
zawiódï, zabierajÈc nam dostÚp do gïÚbszych, bardziej znaczÈcych aspektów ĝycia i siebie samych.
Toksyczny mit nr 3: tak to juĝ jest
Trzeci toksyczny mit gïosi, ĝe tak to juĝ jest i nic siÚ na to nie poradzi.
Nie wystarczy dla wszystkich, wiÚcej zdecydowanie znaczy lepiej, a wiÚcej
zawsze ma ktoĂ inny. To nie fair, ale musimy braÊ udziaï w tym wyĂcigu,
bo tak to juĝ jest — ĝyjemy w beznadziejnym, nierównym, niesprawiedliwym Ăwiecie, z którego nie da siÚ uciec.
Tak to juĝ jest to jedynie mit, ale byÊ moĝe to wïaĂnie tego trzymamy
siÚ najsilniej, poniewaĝ zawsze moĝna znaleěÊ argumenty przemawiajÈce
za jego prawdziwoĂciÈ. Kiedy coĂ od zawsze dziaïa w pewien sposób,
a tradycja, zaïoĝenia lub przyzwyczajenia utrudniajÈ wprowadzanie zmian,
to status quo wydaje siÚ logiczne czy teĝ zwyczajnie zdroworozsÈdkowe.
To tutaj wïaĂnie dopada nas Ălepota, obojÚtnoĂÊ i rezygnacja wynikajÈce
z wiary w niedobór. Rezygnacja sprawia, ĝe czujemy siÚ pozbawieni nadziei
i cyniczni. Rezygnacja trzyma nas w ryzach, w tym równieĝ kiedy nie
mamy pieniÚdzy i traktujemy to jako usprawiedliwienie dla unikania
zaangaĝowania i dawania od siebie tego, co mamy — czasu, energii
i kreatywnoĂci — aby zmieniÊ Ăwiat na lepsze. Rezygnacja zniechÚca nas
do refleksji nad tym, jak bardzo jesteĂmy gotowi sprzeniewierzyÊ siÚ
sobie samym lub wyzyskiwaÊ innych dla pieniÚdzy, które zapewni nam
dana praca, kariera, relacja osobista lub okazja biznesowa.
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Tak to juĝ jest usprawiedliwia chciwoĂÊ, uprzedzenia i biernoĂÊ, jakie
niedobór pielÚgnuje w naszej relacji z pieniÈdzem i resztÈ ludzkoĂci.
Hasïo to przez wiele pokoleñ broniïo amerykañskiego handlu niewolnikami, na którym uprzywilejowana wiÚkszoĂÊ zbudowaïa swoje farmy,
miasta, imperia biznesowe i majÈtki rodzinne w wielu przypadkach istniejÈce do dziĂ. Przez jeszcze wiÚcej pokoleñ broniïo ono zinstytucjonalizowanego rasizmu, dyskryminacji pïciowej oraz dyskryminacji socjoekonomicznej skierowanej przeciwko mniejszoĂciom etnicznym i religijnym.
Zarówno w przeszïoĂci, jak i dziĂ wspomaga ono nieuczciwych liderów
biznesowych i politycznych w wyzyskiwaniu innych dla wïasnych korzyĂci.
Mit o tym, ĝe tak to juĝ jest, sprawia w skali globalnej, ĝe posiadacze
najwiÚkszych majÈtków majÈ najwiÚkszÈ wïadzÚ i czujÈ, ĝe sÈ do tego
uprawnieni. Na przykïad Stany Zjednoczone, których ludnoĂÊ stanowi
4% ogóïu Ăwiatowej ludnoĂci, wytwarzajÈ 25% zanieczyszczeñ przyczyniajÈcych siÚ do globalnego ocieplenia. Wedïug Geo 2000, raportu ONZ
o Ărodowisku z 1999 roku, nadmierna konsumpcja zamoĝnej mniejszoĂci
i ciÈgïe ubóstwo wiÚkszoĂci sÈ dwiema gïównymi przyczynami degradacji
Ărodowiska naturalnego. Tymczasem kraje rozwijajÈce siÚ przyjmujÈ
zachodnie modele gospodarcze i odtwarzajÈ wzorce, które nawet w krajach
demokratycznych dajÈ niewspóïmiernie duĝÈ wïadzÚ zamoĝnej mniejszoĂci, tworzÈ faworyzujÈce jÈ instytucje i systemy, a ponadto nie ustosunkowujÈ siÚ adekwatnie do problemu strukturalnej nierównoĂci, która
wpïywa niekorzystnie na zdrowie, wyksztaïcenie i bezpieczeñstwo ogóïu.
Mówimy, ĝe bolÈ nas takie i inne nierównoĂci na Ăwiecie, ale towarzyszÈce im problemy wydajÈ siÚ tak silnie zakorzenione, ĝe postrzegamy
je jako nieuniknione i stwierdzamy, ĝe tak to juĝ jest, uznajÈc siÚ za niezdolnych do tego, by cokolwiek zmieniÊ. Przez tÚ rezygnacjÚ porzucamy
swój ludzki potencjaï i moĝliwoĂÊ przyczynienia siÚ do stworzenia kwitnÈcego, peïnego równoĂci i zdrowego Ăwiata.
Tak to juĝ jest stanowi jednÈ z najwiÚkszych trudnoĂci w przeksztaïceniu naszej relacji z pieniÈdzem, poniewaĝ jeĂli nie jesteĂmy w stanie
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zrezygnowaÊ z gonitwy i otrzÈsnÈÊ siÚ z poczucia bezradnoĂci i cynizmu,
które w sobie wyksztaïciliĂmy, to zamieramy w miejscu. JeĂli nie jesteĂmy
gotowi zakwestionowaÊ tego mitu, to mierzymy siÚ z olbrzymim problemem wyzbycia siÚ sposobu myĂlenia, przez który utknÚliĂmy w tej
puïapce. Musimy byÊ gotowi zapomnieÊ o tym, ĝe tak to juĝ jest, choÊby na
chwilÚ, aby rozwaĝyÊ ewentualnoĂÊ, ĝe nie jest tak, ĝe coĂ juĝ jest takie czy
inne. Jest jedynie sposób, w jaki decydujemy siÚ dziaïaÊ i w jaki zamierzamy
wykorzystaÊ okolicznoĂci, w których siÚ znaleěliĂmy.

„SKRYPTY ¿YCIOWE”
OGRANICZAJk NASZE MO¿LIWO¥CI
W kaĝdej kulturze istniejÈ mity, które przekazujÈ nauki o moralnoĂci,
a mity o niedoborze legïy u podstaw caïego ciÈgu przekonañ — „skryptów ĝyciowych” — które uznajemy za mÈdroĂÊ pokoleñ lub osobiste
prawdy. Kiedy byïam maïa, moja babcia mówiïa swoim wnuczkom:
„Wyjděcie za majÈtek, a miïoĂÊ przyjdzie sama”. ¥miaïyĂmy siÚ, kiedy
to mówiïa, a ona sama chichotaïa z bïyskiem w oku, ale w rzeczywistoĂci
naprawdÚ w to wierzyïa. Sama przecieĝ tak zrobiïa. W okolicach roku 1900
poĂlubiïa najbogatszego mÚĝczyznÚ, jakiego mogïa znaleěÊ, a potem wymyĂliïa jakiĂ sposób, ĝeby go pokochaÊ, co chciaïa nam przekazaÊ jako skrypt.
ChoÊ ĂmiaïyĂmy siÚ z jej wypowiedzi, utknÚïy one w naszych gïowach na
dïugo. Wszystkie jej wnuczki musiaïy póěniej wyrwaÊ siÚ z tego systemu
przekonañ, aby móc znaleěÊ kochajÈcych partnerów ĝyciowych, którzy
mogliby siÚ pochwaliÊ czymĂ wiÚcej niĝ samymi pieniÚdzmi.
Przez mitologiÚ niedoboru i towarzyszÈcÈ jej mentalnoĂÊ wszyscy
zmagamy siÚ ze skryptami ĝyciowymi dotyczÈcymi pieniÚdzy. Niektóre
przychodzÈ do nas w formie porzekadeï, takich jak to od mojej babci,
które sÈ niepeïnymi lub bïÚdnymi instrukcjami: Nie wydawaj kapitaïu
zakïadowego. JeĂli musisz zapytaÊ, ile coĂ kosztuje, to ciÚ na to nie staÊ. PieniÈdze
nie grajÈ roli. Dĝentelmeni o pieniÈdzach nie rozmawiajÈ. Czasami naleĝy wydaÊ
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kapitaï, jeĂli ma to sens; spytaÊ o cenÚ co do zasady, nawet jeĂli CiÚ staÊ;
rozmawiaÊ otwarcie i bezpoĂrednio o sprawach finansowych, zamiast siÚ
z nimi kryÊ.
Inne skrypty ĝyciowe sÈ bardziej osobiste — wymyĂlamy je sobie
sami i przejawiajÈ siÚ one w naszych Ăwiadomych oraz nieĂwiadomych
zachowaniach wobec pieniÚdzy. Na wczesnym etapie swojej kariery jako
fundraiserki pracowaïam niemal caïkowicie jako wolontariuszka i czuïam
siÚ swobodnie tylko wtedy, kiedy zbieraïam fundusze na potrzeby innych
ludzi. W ĝyciu osobistym odpowiadaïo mi pozostawienie finansów rodzinnych w gestii mojego mÚĝa, co zwalniaïo mnie z odpowiedzialnoĂci za
szczegóïy. Z czasem jednak uĂwiadomiïam sobie, ĝe mimowolnie wymyĂlaïam sobie ograniczajÈce skrypty ĝyciowe, w myĂl których nie mogïam
oczekiwaÊ, ĝe bÚdÚ zarabiaÊ swojÈ pracÈ na ĝycie, przez co nie mogïam
teĝ byÊ peïnoprawnÈ i odpowiedzialnÈ uczestniczkÈ finansowego ĝycia
mojej rodziny. DziĂ wciÈĝ oferujÚ swój czas i energiÚ nieodpïatnie i nadal
powierzam odpowiedzialnoĂÊ za finanse rodzinne mÚĝowi, ale poszerzyïam
swojÈ dziaïalnoĂÊ o zarabianie pieniÚdzy i wziÚïam na siebie obowiÈzek
zarzÈdzania nimi. Byïa to dla mnie kwestia rozwoju osobistego i byï to
takĝe krok w stronÚ nawiÈzania bardziej uczciwej relacji z pieniÚdzmi.
ByÊ moĝe wspomniane tu skrypty ĝyciowe wydajÈ Ci siÚ znajome.
ByÊ moĝe pracowaïeĂ zarobkowo przez wiÚkszÈ czÚĂÊ swojego ĝycia, ale
niechÚtnie zwracasz siÚ do swoich przeïoĝonych w sprawie zasïuĝonych
podwyĝek; byÊ moĝe trzymasz siÚ nieprowadzÈcej donikÈd pracy, zamiast
poĂwiÚciÊ czas i energiÚ na znalezienie nowej lub zdobycie umiejÚtnoĂci
potrzebnych do pracy w innym zawodzie. ByÊ moĝe masz prawa do spadku
i czujesz, ĝe majÈtek rodzinny Ci siÚ naleĝy, albo odczuwasz w zwiÈzku
z tym poczucie winy. ByÊ moĝe unikasz spisywania swoich przychodów
i rozchodów lub pïacenia rachunków, bo czujesz, ĝe liczby powiedzÈ Ci coĂ,
czego nie chcesz sïyszeÊ. ByÊ moĝe boisz siÚ postawiÊ na swoim w sprawie
pieniÚdzy w ramach relacji z drugÈ osobÈ, poniewaĝ boisz siÚ konsekwencji;
byÊ moĝe Twoje obawy finansowe w ogóle uniemoĝliwiajÈ Ci wyraĝanie
swoich potrzeb.
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WiÚkszoĂÊ z naszych skryptów ĝyciowych dotyczÈcych pieniÚdzy bierze
siÚ z ograniczajÈcego jÚzyka niedoboru panujÈcego w naszej kulturze.
W tym jÚzyku sïowo sukces wskazuje, ĝe ktoĂ ma nadwyĝkÚ pieniÚdzy.
CieszÈcy siÚ sukcesami przedsiÚbiorca to po prostu taki, który duĝo zarabia.
Nie uwzglÚdnia siÚ przy tym jakoĂci jego produktów, charakteru zakïadu
pracy, wynagrodzenia pracowników, stylu zarzÈdzania ani ogólnego wkïadu
firmy w ĝycie obywatelskie. W jÚzyku niedoboru ci, którzy generujÈ
ogromne zyski poprzez stosowanie wyzyskujÈcych i niezrównowaĝonych
praktyk biznesowych, jawiÈ siÚ jako bardziej „udani” niĝ na przykïad
nauczyciele lub urzÚdnicy, którzy zarabiajÈ mniej, ale dbajÈ o to, aby
nasze otoczenie i spoïecznoĂci byïy Ăwiatïe i panowaïa w nich ĝyczliwoĂÊ.
Angielskie okreĂlenie na zamoĝnoĂÊ — wealthy — wywodzi siÚ z wyrazu
well-being (dobrostan), który odnosi siÚ nie tylko do duĝych iloĂci pieniÚdzy, ale takĝe do bogatego i zadowalajÈcego ĝycia. Co wiÚcej, nadmiar
pieniÚdzy czÚsto wywoïuje wrÚcz poczucie roszczeniowoĂci i alienacji, które
uniemoĝliwiajÈ czïowiekowi obcowanie z prawdziwym bogactwem ludzkich wiÚzi i interakcji.
Bieda i ubóstwo okreĂlajÈ warunki ekonomiczne i Ărodowiskowe, ale
czÚsto uĝywa siÚ tych sïów w sposób lekcewaĝÈcy czïowieczeñstwo oraz
potencjaï jednostek, które nie majÈ duĝych Ărodków finansowych.
Skrypt ĝyciowy „przymierajÈcego gïodem artysty” kaĝe nam sÈdziÊ,
ĝe kreatywnoĂci nie ceni siÚ w naszym spoïeczeñstwie zbyt wysoko. Sugeruje, ĝe ci z nas, którzy chcÈ ĝyÊ ze swoich zdolnoĂci twórczych, powinni
spodziewaÊ siÚ marnego wynagrodzenia, a pozostali sÈ uprawnieni do
wykorzystywania ich finansowo i dewaluowania ich w wymiarze czysto
ludzkim.
Te i inne skrypty ĝyciowe oparte na niedoborze sÈ jednak zaledwie
konstruktami jÚzykowymi, które zagnieědziïy siÚ w naszym myĂleniu,
przez co rozdmuchujÈ mity niedoboru i dajÈ pieniÈdzom ogromnÈ,
destruktywnÈ moc. Zalewani przez caïe ĝycie komunikatami z mediów
i reklam, od naszych rodziców, dziadków i przyjacióï, szczerze wierzymy,
ĝe nie wystarczy dla wszystkich, ĝe wiÚcej znaczy lepiej i ĝe tak to juĝ jest.
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„TWÓJ I MÓJ” ¥WIAT
BUCKMINSTERA FULLERA
Przebudzenie, którego doznaïam w ramach dziaïañ na rzecz likwidacji
gïodu na Ăwiecie pozwoliïo mi dostrzec caïy ten konstrukt niedoboru
wraz z jego wszechobecnÈ mitologiÈ, jÚzykiem i skryptami ĝyciowymi.
Zobaczyïam, w jaki sposób funkcjonowaï on zarówno w moim ĝyciu, jak
i w ĝyciu moich przyjacióï i krewnych, a takĝe ludzi, z którymi miaïam
stycznoĂÊ w pracy w krajach tak biednych jak Bangladesz, ale równieĝ
tak bogatych jak Francja, Anglia czy Stany Zjednoczone. Punktem zwrotnym okazaïa siÚ dla mnie okazja do posïuchania wspaniaïego myĂliciela
i humanisty, R. Buckminstera („Bucky’ego”) Fullera. W latach 70. Bucky
wypowiadaï siÚ szeroko o mitach panujÈcych w nauce, które uniemoĝliwiaïy nam uzyskanie trafnego oglÈdu Ăwiata oraz jego moĝliwoĂci zapewnienia wszystkim dostatniego ĝycia.
Bucky zostaï póěniej moim przyjacielem i mentorem, ale kiedy po raz
pierwszy miaïam z nim stycznoĂÊ, znaïam go jako kontrowersyjnego
geniusza — projektanta, inĝyniera i architekta — który wygïaszaï seriÚ
prezentacji „Integrity Days” w róĝnych miejscach na Ăwiecie. Pracowaïam
jako wolontariuszka w ramach jego prelekcji w San Francisco. PamiÚtam,
ĝe siedziaïam w przedostatnim rzÚdzie auli mieszczÈcej okoïo dwóch tysiÚcy
sïuchaczy i patrzyïam, jak ten drobny i elokwentny starszy pan z niezwykïym entuzjazmem relacjonowaï swoje spostrzeĝenia i odkrycia dotyczÈce tego, jak dziaïa Ăwiat. Jego koncepcje byïy nie tylko wyraĝone bïyskotliwie i nie tylko prowokujÈce, ale okazaïy siÚ dla mnie teĝ absolutnie
rewolucyjne i transformujÈce.
Jego wystÈpienie zaintrygowaïo mnie, podobnie jak jego spostrzeĝenia.
Najbardziej jednak uderzyïo mnie stwierdzenie, ĝe od setek, a byÊ moĝe
nawet tysiÚcy lat ĝyjemy w przekonaniu, ĝe nie ma wystarczajÈco duĝo
zasobów dla wszystkich i ĝe musimy ze sobÈ konkurowaÊ, aby je dla siebie
zagarnÈÊ. ByÊ moĝe taka wizja Ăwiata byïa niegdyĂ trafiona, moĝe nie byïa,
ale jak zauwaĝyï Fuller, w obecnym momencie dziejowym — w latach
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70. — byliĂmy juĝ w stanie uzyskaÊ tak duĝo przy tak niewielkim wysiïku,
ĝe rzeczywiĂcie zaczÚïo nam wystarczaÊ zasobów, aby móc zaspokoiÊ
potrzebÚ kaĝdego czïowieka i prowadziÊ dostatecznie zdrowe i produktywne ĝycie. Jak twierdziï, moment ten byï dramatycznym przeïomem
w rozwoju cywilizacji i ludzkoĂci.
Bez wzglÚdu na to, czy miaïoby to polegaÊ na dostrzeĝeniu prawdziwego stanu rzeczy, czy na dokonaniu siÚ rzeczywistej transformacji statusu
cywilizacji, mieliĂmy do czynienia z punktem zwrotnym naszego rozwoju,
poniewaĝ oznaczaïo to, ĝe mogliĂmy przejĂÊ ze Ăwiata „twojego albo
mojego” — w którym musimy ze sobÈ walczyÊ i nie kaĝdy moĝe
wygraÊ — do Ăwiata „twojego i mojego”, w którym wszyscy mamy
wystarczajÈco duĝo jedzenia, wody, przestrzeni, schronienia oraz innych
podstawowych rzeczy, jakich kaĝdy z nas potrzebuje, aby prowadziÊ
zadowalajÈce i produktywne ĝycie.
Przekroczenie tego progu zupeïnie zmienia postaÊ rzeczy. Jak przewidywaï Fuller, wprowadzenie koniecznych zmian, aby przejĂÊ od paradygmatu „ty albo ja” do „ty i ja”, w myĂl którego nikt nie bÚdzie pozostawiony sam sobie, miaïo nam zajÈÊ 50 lat. Powiedziaï przy tym, ĝe nasz
system finansowy bÚdzie musiaï ulec przeksztaïceniu w ramach trwajÈcego
dekady procesu transformacji, lecz ostatecznie wkroczymy w epokÚ,
w której sam sposób, w jaki postrzegamy siebie oraz otaczajÈcy nas Ăwiat,
ulegnie takiej przemianie, ĝe przyjmie zupeïnie nowÈ postaÊ.
To stwierdzenie, owa nietypowa wizja i wyïoĝenie formuïy nadciÈgajÈcej transformacji, która zupeïnie odmieni sposób, w jaki ludzie siÚ do
siebie odnoszÈ, podbiïy moje serce i wywróciïy caïy mój Ăwiat do góry
nogami. PamiÚtam, jak popïakaïam siÚ, myĂlÈc o implikacjach wizji
Bucky’ego. PamiÚtam, ĝe naszïa mnie myĂl, ĝe to nie jest tylko ciekawy
punkt mÈdrego wykïadu. Byï to moment uznania czegoĂ, co czuïam od
zawsze, przez szanowanego naukowca, dysponujÈcego wiedzÈ i kwalifikacjami, który przeprowadziï badania, pozwalajÈce mu uzasadniÊ tÚ tezÚ.
Uczucia towarzyszÈce temu momentowi trwajÈ we mnie do dziĂ.
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Bucky nawiÈzywaï teĝ do przemiany ĂwiatopoglÈdowej, która zaczÚïa
siÚ wraz z pierwszym zaïogowym lÈdowaniem Apollo 11 na KsiÚĝycu
w lecie roku 1969. Sïynne zapierajÈce dech w piersiach zdjÚcia Ziemi
z KsiÚĝyca pozwoliïy ludzkoĂci po raz pierwszy spojrzeÊ na naszÈ planetÚ
w caïoĂci jak na „Statek Kosmiczny Ziemia”, jak to Bucky nazwaï. W tym
momencie przestaliĂmy byÊ czÚĂciÈ systemu, a mogliĂmy na niego popatrzeÊ z zewnÈtrz, aby zobaczyÊ ZiemiÚ jako delikatnÈ, piÚknÈ, peïnÈ i spójnÈ
caïoĂÊ. Jestem skïonna powiedzieÊ, ĝe daïo to poczÈtek globalnemu spoïeczeñstwu, ĂwiadomoĂci i czïowieczeñstwu. Od tego momentu uznanie
skoñczonoĂci, lecz równieĝ dostatnioĂci zasobów na planecie dla wszystkich ĝyjÈcych na niej istot — ludzi, zwierzÈt i roĂlin — staïo siÚ punktem
wyjĂcia do zbudowania lepszej przyszïoĂci.
To wïaĂnie za sprawÈ takiego spojrzenia na naszÈ globalnÈ wspólnotÚ i spostrzeĝeñ Bucky’ego postanowiïam zaangaĝowaÊ siÚ w dziaïania
na rzecz wyeliminowania gïodu na Ăwiecie.

GÓD I NASZE ZMAGANIA Z NIEDOBOREM
Gïód i niedobór wydajÈ siÚ oczywiĂcie nieuchronnie powiÈzane ze sobÈ.
Jak to zatem moĝliwe, ĝe uporczywie twierdzÚ, ĝe niedobór jest kïamstwem, pomimo ĝe miaïam okazjÚ zetknÈÊ siÚ bezpoĂrednio z warunkami skrajnego deficytu ĝywnoĂci i wody pitnej? MogÚ powiedzieÊ tyle,
ĝe to wïaĂnie surowe i zaskakujÈce realia zmusiïy mnie do dostrzeĝenia
tego, co skryte za oczywistoĂciami. Zmagaïam siÚ z tym, aby pojÈÊ tragediÚ
gïodu. Gïód nie jest jakÈĂ tajemniczÈ chorobÈ. Nie jest on wynikiem
oddziaïywania zmutowanego genu ani siïy natury. Wiemy, co robiÊ, kiedy
dziecko jest gïodne. Wiemy, czego potrzebuje gïodujÈcy czïowiek. Potrzeba
im jedzenia. Nic w naszym rozumieniu Ăwiatowych zasobów nie tïumaczy,
dlaczego jedna piÈta ludzkoĂci chodzi gïodna i niedoĝywiona. ¥wiat jest
peïen ĝywnoĂci. Obecnie mamy na Ziemi wiÚcej jedzenia, niĝ potrzeba, aby
bez problemu wykarmiÊ wiÚcej ludzi, niĝ istnieje, ale za to marnotrawstwo
jest nagminne. W niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych,
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rolnikom pïaci siÚ za to, aby nie produkowali ĝywnoĂci. Bydïo hodowane
na rzeě pochïania zasoby, które pozwoliïyby na wykarmienie kaĝdego
gïodujÈcego dziecka i dorosïego.
W roku 1977, kiedy zaangaĝowaïam siÚ w walkÚ z gïodem na Ăwiecie,
zakïadaïam, ĝe ludzie gïodowali, poniewaĝ brakowaïo im jedzenia i —
co za tym idzie — rozwiÈzanie problemu chronicznego gïodu na Ăwiecie
wymagaïo dostarczenia ĝywnoĂci tym, którym jest potrzebna. Wszystko
wydawaïo siÚ niezwykle logiczne. JeĂli jednak dostarczenie Ăwiatowych
zapasów ĝywnoĂci gïodnym tego Ăwiata miaïo byÊ wïaĂciwym rozwiÈzaniem,
to jak wytïumaczyÊ tragiczne realia i statystyki dotyczÈce gïodu, które sugerowaïy, ĝe uporanie siÚ z tym problemem nie byïo moĝliwe? Jak to moĝliwe,
ĝe w Ăwiecie, w którym wystarczy jedzenia dla wszystkich, 41 tysiÚcy ludzi,
w tym w wiÚkszoĂci dzieci poniĝej piÈtego roku ĝycia, codziennie umieraïo
z powodu niedoĝywienia lub wynikajÈcych z niego schorzeñ?
Czy po prostu nikogo to nie obchodzi? Kiedy gïodne dzieci pïaczÈ
z gïodu, nie pïaczÈ jako Bengalczycy lub Wïosi ani jako dzieci z biednych
osiedli naszych miast. PïaczÈ jako istoty ludzkie, wobec czego musimy
odpowiedzieÊ na to wezwanie wïaĂnie na tym poziomie naszego czïowieczeñstwa. Czy to tak, ĝe nie sïyszymy tego pïaczu i nie reagujemy na niego
jak troskliwi czïonkowie ludzkiej rodziny? Dlaczego tylu z nas woli nie
sïyszeÊ dzieciÚcego pïaczu i zajÈÊ siÚ „swoimi” — nawet kiedy w zupeïnoĂci
wystarczy nam jedzenia, by wykarmiÊ i „swoich”, i wszystkich innych?
Gdyby jednak sama troska byïa odpowiedziÈ, to jak to siÚ dzieje, ĝe
nawet olbrzymie datki ĝywnoĂciowe i pieniÚĝne, jakie niektórzy przekazujÈ, nie przekïadajÈ siÚ na trwaïe rozwiÈzanie?
Czy problem polega na moĝliwoĂciach dystrybucyjnych? Jak to moĝliwe, skoro amerykañskie napoje gazowane znajdujÈ siÚ praktycznie
w zasiÚgu rÚki kaĝdego czïowieka na Ziemi?
Czy problem tkwi w logistyce? Jak to moĝliwe, skoro wiÚkszoĂÊ
potÚĝnych krajów takich jak nasz dysponuje wystarczajÈcymi zdolnoĂciami
logistycznymi, aby wykonywaÊ precyzyjne ataki rakietowe i bombowe
w niemal dowolnym miejscu na Ăwiecie?

Kup książkę

Poleć książkę

Niedobór: wielkie kïamstwo 85
Czy chodzi o politykÚ? Czy jesteĂmy aĝ tak cyniczni i wyrachowani,
ĝe jesteĂmy gotowi daÊ gïodujÈcym dzieciom umieraÊ, poniewaĝ jako
dorosïych róĝniÈ nas ideologie polityczne i gospodarcze?
Co wïaĂciwie sprawia, ĝe nie podejmujemy skutecznych dziaïañ, choÊ
sïyszymy ten pïacz?
Im wiÚcej czasu spÚdzaïam z luděmi trwajÈcymi w gïodzie oraz tymi,
którzy starali siÚ ich wykarmiÊ lub ïoĝyli na to fundusze, tym jaĂniejsze
stawaïo siÚ dla mnie, ĝe przyczynÈ chronicznego gïodu nie byï sam brak
ĝywnoĂci. Za gïód odpowiada coĂ o wiele gïÚbszego, poniewaĝ niezaleĝnie od tego, ile jedzenia przeniesie siÚ od punktu A do punktu B i jak
istotny wpïyw bÚdzie to miaïo na iluĂ ludzi przez pewien czas, nie prowadzi to do rozwiÈzania tego palÈcego problemu.
Wiemy o tym z historii. Wsparcie przekazane Etiopii w roku 1985
pozwoliïo na wykarmienie wielu ludzi przez jakiĂ czas, lecz nie rozwiÈzaïo
problemu gïodu panujÈcego w tym kraju. Etiopia do dziĂ pozostaje krajem biednym i gïodnym. Pomoc ĝywnoĂciowa wysïana do Somalii podczas kryzysu w latach 1993 – 1994 pozwoliïa wykarmiÊ gïodnÈ mniejszoĂÊ, ale w efekcie pogïÚbiïo to przemoc i korupcjÚ toczÈce ów kraj podczas
trwajÈcej tam wojny domowej. Pomoc udzielona Biafrze podczas wojny
i Kambodĝy podczas kryzysu sama w sobie nie byïa niczym zïym —
ludzie zostali wykarmieni, lecz nie rozwiÈzaïo to dïugofalowego problemu
chronicznego, uporczywego gïodu.
W owych sytuacjach przekazywania masowego wsparcia ĝywnoĂciowego zapasy jedzenia byïy stale, niemalĝe rutynowo rozkradane i wprowadzane ponownie na rynek przez skorumpowanych agentów wpïywu,
czerpiÈcych korzyĂci z chciwoĂci, której peïno w pochïoniÚtych wojnÈ
krajach. Co wiÚcej, pojawienie siÚ ĝywnoĂci w masowych iloĂciach doprowadzaïo do deflacji cen na rynkach lokalnych, przez co miejscowi rolnicy
nie mogli sprzedawaÊ swoich planów, poniewaĝ ĝywnoĂÊ moĝna byïo
wszÚdzie uzyskaÊ za darmo — przynajmniej tymczasowo, zanim nie
dopeïniï siÚ proces przejmowania kontroli nad niÈ i gromadzenia jej.
Ten katastrofalny cykl udzielania pomocy, korupcji, zakïóceñ rynkowych
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i fatalnych w skutkach inwestycji rolniczych stawaï siÚ czÚĂciÈ problemu,
zamiast stanowiÊ jego rozwiÈzanie, i napÚdzaï trwaïy kryzys.
Ostatecznie pomoc tego typu poskutkowaïa tym, ĝe ludzie majÈcy
jÈ otrzymywaÊ, nawet jeĂli rzeczywiĂcie otrzymali czÚĂÊ przeznaczonej dla
nich ĝywnoĂci, stali siÚ jeszcze mniej zdolni do dziaïania i biedniejsi, niĝ
byli wczeĂniej. Czuli siÚ osïabieni i bezradni przez to, ĝe nie mogli zaspokoiÊ swoich potrzeb samodzielnie, i stali siÚ beneficjentami pomocy
humanitarnej, uzaleĝnionymi od cyklicznego wsparcia ze strony obcych.
Czuli siÚ upokorzeni, a nadzieje zwiÈzane z odzyskaniem samodzielnoĂci
w przyszïoĂci czÚsto bladïy w obliczu zachowania, jakim musieli siÚ
w takich sytuacjach wykazywaÊ, aby mieÊ uprawnienia do otrzymania
„darmowego” jedzenia. Kiedy pieniÈdze lub pomoc w innej formie docieraïy do takich spoïecznoĂci za poĂrednictwem systemów dziaïajÈcych na
podstawie zaïoĝeñ o naturalnym niedoborze, korzyĂci okazywaïy siÚ niezmiennie krótkotrwaïe, a obie strony takich transakcji czuïy siÚ upokorzone poczuciem nieskutecznoĂci podejmowanych dziaïañ.
Zagadnienie to mÚczyïo mnie przez lata, podobnie jak inne zaangaĝowane w walkÚ z gïodem osoby, które chciaïy znaleěÊ odpowiedzi mogÈce
pomóc w odkryciu rozwiÈzania pozwalajÈcego poradziÊ sobie z tÈ trwajÈcÈ
niezmiennie tragediÈ. Kiedy uwzglÚdniïam przekonania ĝywione wszÚdzie przez niemal wszystkich — w kaĝdym systemie, instytucji i z kaĝdego punktu widzenia, w tym przekonania tych, którzy sami cierpiÈ
z powodu gïodu — dostrzegïam, ĝe pewne fundamentalne zaïoĝenia
sabotowaïy niemal kaĝde staranie, aby rozwiÈzaÊ ten problem. Wszystkie
z nich moĝna byïo wywieĂÊ z mitów niedoboru i towarzyszÈcej im mentalnoĂci.
Niezaleĝnie od tego, w jakich warunkach ekonomicznych ĝyjemy:
Kiedy wierzymy, ĝe nie wystarczy dla wszystkich, ĝe zasoby sÈ ograniczone, przyjmujemy, ĝe niektórzy bÚdÈ mieli to, czego im potrzeba, a inni
nie. Racjonalizujemy sobie, ĝe ktoĂ wylosuje najkrótszÈ sïomkÚ.
Kiedy wierzymy, ĝe wiÚcej znaczy lepiej, i stawiamy znak równoĂci miÚdzy posiadaniem wiÚcej a byciem w jakiĂ sposób „bardziej” — bardziej
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inteligentnym lub zdolnym — zakïadamy, ĝe osoby pozbawione dostÚpu
do bogactwa sÈ mniej inteligentne, mniej zdolne, a nawet mniej wartoĂciowe jako istoty ludzkie. Czujemy, ĝe mamy prawo je wykluczaÊ.
Kiedy wierzymy, ĝe tak to juĝ jest, przyjmujemy postawÚ bezradnoĂci.
Wierzymy, ĝe problem, z którym siÚ mierzymy, jest nierozwiÈzywalny.
Akceptujemy, ĝe ani zamoĝni, ani biedni czïonkowie naszej ludzkiej
rodziny nie majÈ wystarczajÈco pieniÚdzy, jedzenia, sprytu lub zaradnoĂci,
aby stworzyÊ trwaïe rozwiÈzania.
The Hunger Project, podwaĝajÈc systematycznie faïszywe zaïoĝenia
dotyczÈce trwaïego gïodu i udzielania pomocy ĝywnoĂciowej, ujawniï mit
niedoboru i wyznaczyï nowe Ăcieĝki dziaïania, ostatecznie z powodzeniem
wnoszÈc znaczny wkïad w walkÚ z gïodem poprzez upodmiotowienie ludzi
tak, aby mogli samodzielnie zadbaÊ o swój dobrobyt. W kaĝdej sytuacji,
zarówno w skali jednostki, jak i wielkich populacji, ujawnienie kïamstwa
i mitów niedoboru okazaïo siÚ pierwszym i najwaĝniejszym krokiem
transformacji, prowadzÈcej od bezradnoĂci i rezygnacji do odkrycia potencjaïu dziaïania i samodzielnoĂci.
CzÚsto zdarza nam siÚ rozmyĂlaÊ nad odpowiedziami na wielkie
pytania o ĝycie. Najwyĝszy czas, abyĂmy zamiast tego przyjrzeli siÚ niekwestionowanym odpowiedziom, a najwiÚkszÈ i najmniej kwestionowanÈ odpowiedziÈ
w naszej kulturze jest nasza relacja z pieniÚdzmi. To wïaĂnie ona, wielkim
kosztem, podtrzymuje pïomieñ i mitologiÚ niedoboru.
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