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Niedobór: wielkie k amstwo

Naturalne prawo obfito ci przenika ca y wszech wiat, ale nie mo e
przej  przez wrota wiary w niedomiar i posuch .

— PAUL ZAITER

rzez lata anga owa am si  w ycie ludzi egzystuj cych w wi k-
szo ci w a osnych warunkach, w których brak jedzenia, wody,
schronienia, wolno ci lub mo liwo ci rozwoju determinuj

ka dy ruch i kszta t ka dej rozmowy. Inni z kolei miewali o wiele wi cej,
ni  potrzebowali — wi cej pieni dzy, jedzenia, samochodów, ubra ,
dost pu do o wiaty, us ug, wolno ci, mo liwo ci dzia ania, s owem —
wszystkiego. O dziwo jednak, rozmowy z lud mi yj cymi w owym wiecie
obfito ci by y pe ne opowie ci o tym, czego im brakuje i co chc  dosta .
Niezale nie od tego, kim jeste my i w jakich yjemy warunkach, nasze
rozmowy koncentruj  si  na tym, czego nam nie wystarczy.

Dostrzegam to w sobie samej. Pierwsza my l, która przychodzi mi do
g owy po obudzeniu si , to „brakuje mi snu”, w czym nie jestem odosob-
niona. Kolejna to „brakuje mi czasu”. Bez wzgl du na to, czy rzeczywi cie
jest tak, jak mówi , my l o tym, e czego  nam brakuje, przychodzi do nas
automatycznie, wobec czego nie przygl damy si  jej bli ej ani nie pod-
wa amy jej. Wi ksz  cz  dnia i wi ksz  cz  dni w roku sp dzamy

P
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68 P I E N I D Z E  P Y N  Z  D U S Z Y

na s uchaniu, t umaczeniu, narzekaniu lub zamartwianiu si  tym, e czego
nam brakuje. Nie starczy nam czasu. Nie starczy nam wypoczynku. Za
ma o wiczymy. Za ma o pracujemy. Za ma o zarabiamy. Mamy za ma o
w adzy. Brakuje nam obcowania z przyrod . Nie starczy nam wolnych
weekendów. Rzecz jasna nigdy te  nie mamy wystarczaj co du o pie-
ni dzy. Nie jeste my dostatecznie szczupli, inteligentni, adni, zdrowi,
wykszta ceni. Nie odnosimy wystarczaj co du o sukcesów ani nie jeste my
odpowiednio bogaci. Zanim jeszcze wstaniemy z ó ka, czujemy, e nie
jeste my dostatecznie warto ciowi, pozostajemy w tyle, przegrywamy i e
ju  nam czego  brakuje. Kiedy natomiast idziemy wieczorem spa , nasze
g owy pe ne s  my li o tym, czego tego dnia nie uda o nam si  zrobi  lub
zdoby . Idziemy spa  przyt oczeni tymi my lami, a budz  nas dumania
o niedostatku.

Owa mantra, wed ug której wszystkiego jest za ma o, towarzyszy nam

przez ca y dzie  i staje si  punktem wyj cia naszego my lenia o wszystkim,
od drobnych w kieszeni po naszych bliskich oraz warto  w asnego ycia.
Co , co zaczyna si  jako prosty wyraz zabieganego b d  pe nego wyzwa
ycia, staje si  usprawiedliwieniem dla ycia pozbawionego spe nienia.

Staje si  przyczyn , dla której nie mo emy mie  tego, co chcemy, lub by
tym, kim chcemy. Nie osi gamy przez to wyznaczanych przez siebie celów,
nie spe niamy swoich marze , a za to czujemy, e inni nas zawodz , przy
czym sami nara amy swoj  uczciwo  na szwank, poddajemy si  i spisu-
jemy innych na straty.

Sytuacja wygl da jednakowo w centrach miast i na przedmie ciach —
tak samo w Nowym Jorku i w Atenach czy w Beverly Hills i w Kolkacie.
Bez wzgl du na to, czy yjemy w warunkach biedy, czy dostatku; nawet
je eli mamy w bród pieni dzy, dóbr materialnych i wszystkiego, czego
kiedykolwiek mogliby my chcie  lub potrzebowa , yjemy z my l
o panuj cym niedoborze. Jest to niepodwa ane, a cz sto nawet milcz ce
za o enie, które okre la nasz  kondycj . Nie chodzi nawet o to, e realnie
do wiadczamy braku czego , lecz o to, e poczucie niedoboru jako sta e
uczucie niedostatku w yciu definiuje to, jak my limy, dzia amy i yjemy
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Niedobór: wielkie k amstwo 69

w wiecie. Kszta tuje ono nasze najg bsze rozumienie samych siebie i s u y
nam za okulary, przez które postrzegamy nasze ycie. To w a nie przez nie
nasze oczekiwania, zachowania i ich konsekwencje sk adaj  si  na samo-
spe niaj ce si  proroctwo niedostatku, poczucia braku i niezadowolenia.

Ten wewn trzny stan niedoboru, ukierunkowane na niego nastawie-
nie, le y u podstaw naszych uczu  zazdro ci, chciwo ci, a tak e uprzedze
i yciowych konfliktów, a jest on silnie zakorzeniony w naszej relacji
z pieni dzmi. Za spraw  mentalno ci niedoboru nasza relacja z pieni dzem
jest wyrazem strachu, który popycha nas w nieko cz c  si  i niezadowa-
laj c  gonitw  za czym  wi cej b d  zmusza do godzenia si  na kompro-
misy maj ce nas wy czy  z owej gonitwy lub ochroni  przed dyskom-
fortem towarzysz cym obcowaniu z pieni dzem. Zarówno gonitwa, jak
i takie kompromisy sprawiaj , e tracimy swoj  przyrodzon  uczciwo .
Odwracamy si  od swojej duszy i coraz bardziej oddalamy si  od swoich
fundamentalnych warto ci oraz najwy szych zobowi za . Zamykamy
si  tym samym w cyklu rozerwania i niezadowolenia. Zaczynamy wierzy
s u cym nap dzaniu zysków komunikatom komercyjnym i kulturowym,
sugeruj cym, e pieni dze jednak daj  szcz cie, przez co zaczynamy

poszukiwa  róde  spe nienia poza sob . Intuicyjnie wyczuwamy, e wcale
tak nie jest, ale kultura pieni dza zag usza m dry g os dobiegaj cy z serca,
przez co pragniemy cho by i najbardziej ulotnej ulgi, jak  mo emy sobie
sprawi  za pieni dze.

Niektórzy twierdz , e niedobór jest prawdziw , naturaln  i konieczn
podstaw  dla naszej relacji z pieni dzem i innymi zasobami. B d  co b d ,
wszystko istnieje przecie  w ograniczonej ilo ci. Ponad dwie cie lat temu,
w czasach rewolucji ameryka skiej, szkocki filozof i ekonomista Adam
Smith twierdzi , e „naturalne d enie ka dego cz owieka do poprawy
bytu” by o pot niejsze od jakiejkolwiek stoj cej na jego drodze przeszkody,
po czym sformu owa  zasady le ce u podstaw nowoczesnej (wówczas)
gospodarki wolnorynkowej, w której „niewidzialna r ka” dzia ania w imi
w asnego dobra by a uznawana za dominuj c  i najbardziej naturaln  si
sprawcz .
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Na ile jednak by o to za o enie naturalne i trafne? W ówczesnym
wiecie — wiecie bia ego, europejskiego, wykszta conego tradycyjnie

teoretyka Adama Smitha — bia y cz owiek lekcewa y  ludy tubylcze
i ludzi o odmiennym kolorze skóry, uznaj c ich za „prymitywów” lub
„dzikusów”, zamiast traktowa  ich jako zaradnych i m drych ludzi, tak jak
„cywilizowane” spo ecze stwa zacz y to robi  wiele pokole  pó niej.
Dominuj ce klasy bia ych akceptowa y i praktykowa y dyskryminacj
rasow , religijn  i p ciow , wykorzystuj c j  jako podstaw  dla moralno ci
i gospodarki. W tamtych czasach dobro w asne i nacjonalizm nie by y
jeszcze temperowane przez wspó czesn  wiadomo  istnienia wzajemnych
powi za  w skali globalnej, maj cych istotny wp yw na nas samych,
na nasze bogactwo i nasze bezpiecze stwo, która z kolei nakazuje nam
poszerza  zakres rozumienia dobra w asnego na dobrostan ogó u ludzi
na wiecie. Fundamentalne zasady i struktury ekonomiczne tej minionej
epoki oparte by y na b dnych za o eniach i rozumowaniu o przyrodzie,
ludzkim potencjale i samym pieni dzu.

Wspó czesny europejski pisarz Bernard Lietaer, by y kierownik Narodo-
wego Banku Belgii oraz jeden z naczelnych architektów waluty euro, twier-
dzi w ksi ce Of Human Wealth, e chciwo  i strach przed niedoborem s

w nas wpajane; nie wyst puj  one w przyrodzie ani nie s  charakterystyczne
dla ludzkiej natury. S  wbudowane w system pieni ny, w którym jeste my
zanurzeni od tak dawna, e jest dla nas niemal zupe nie przezroczysty.
Nauczyli my si  uznawa  je za normalne i uzasadnione uczucia. Lietaer
konkluduje stwierdzeniem, e system ekonomiczny Adama Smitha mo na
trafnie opisa  jako oparty na alokacji ograniczonych zasobów w ramach
procesu bazuj cego na indywidualnej chciwo ci. Ca y proces „nowoczesnej”
ekonomii Smitha jest zatem w istocie zakorzeniony w prymitywnym stra-
chu przed niedoborem i w chciwo ci, a narz dziem jego implementacji —
które doprowadzi o do ziszczenia owego procesu — by  pieni dz.

Po wyj ciu z cienia tego spaczonego i zdezaktualizowanego systemu
oraz wynikaj cej z niego mentalno ci dowiadujemy si  pewnej prostej
rzeczy: niedobór jest k amstwem. Niezale nie od realnej ilo ci zasobów
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jest to niepotwierdzony i fa szywy system za o e , opinii i przekona
ka cych nam postrzega  wiat jako miejsce, w którym trwamy w stanie
ci g ego niebezpiecze stwa, i  nasze potrzeby nie zostan  zaspokojone.

Logicznie by oby za o y , e ludzie dysponuj cy nadmiarem bogac-
twa prowadz  ycie wolne od strachu przed niedoborem, lecz sama widzia-
am, e niedostatek jest dla takich ludzi równie opresyjny jak dla tych,

którzy yj  na marginesach spo ecze stwa i ledwo wi  koniec z ko cem.
Fakt, e ludzie posiadaj cy olbrzymie ilo ci dóbr materialnych s dz , e
nie maj  wystarczaj co du o, wyda  mi si  tak nielogiczny, e zacz am
kwestionowa  przyczyny ich niepokojów. Ich warunki yciowe nijak owych
niepokojów nie uzasadnia y. Zacz am si  zastanawia , czy ta obawa przed
nieposiadaniem wystarczaj co du ych zasobów nie by a oparta raczej na
pewnym zestawie za o e  ni  na realnych okoliczno ciach. Im bli ej
przygl da am si  tym koncepcjom i im wi ksz  mia am styczno  z oso-
bami o ró nym pochodzeniu kulturowym i socjoekonomicznym, tym
wyra niej zacz am dostrzega  fundamentalne za o enie, w my l którego
niedobór jest wszechobecny. Mity i j zyk niedoboru sk ada y si  w nie-
mal ka dej kulturze na dominuj cy g os, cz sto wypowiadaj cy si  wbrew
logice i nieodpowiadaj cym mu dowodom na istnienie innego stanu
rzeczy. Mentalno  niedoboru wspiera a spaczone, wr cz irracjonalne
postawy i zachowania, zw aszcza w odniesieniu do pieni dzy. Odkry am,
e niezale nie od umiejscowienia jednostki na spektrum politycznym,

ekonomicznym czy finansowym mity i mentalno  niedoboru wzmacnia y
podskórny strach, i  zarówno my, jak i ludzie, na których nam zale y,
mo emy nie mie  dost pu do wystarczaj cej liczby rzeczy potrzebnych nam
do prowadzenia zadowalaj cego, szcz liwego, produktywnego ycia czy
wr cz do utrzymania si  przy yciu w ogóle.

Mentalno  niedoboru nie jest czym , co stworzyli my celowo ani co
celowo staramy si  wprowadzi  w swoje ycie. Istnia a ona przed nami
i prawdopodobnie nas prze yje, reprodukowana w mitach i j zyku naszej
kultury pieni dza. Mo emy jednak zdecydowa  o tym, czy chcemy j
przyj  i pozwoli  jej nami rz dzi .
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TOKSYCZNE MITY NIEDOBORU

Mity i przes dy maj  nad nami w adz  tylko o tyle, o ile jeste my gotowi
w nie wierzy . Kiedy jednak pok adamy w nich wiar , yjemy jakby
zakl ci i w pe ni przyjmujemy wynikaj c  z nich fikcj . Niedobór jest k am-
stwem, lecz przekazuje si  opowie  o nim tak, jakby by  prawdziwy,
czemu towarzyszy pot na mitologia, przyci gaj ca do siebie uwag ,
wymagaj ca pos usze stwa i zniech caj ca do podwa ania jej samej.

W pracy z lud mi o ró nym stopniu zamo no ci odkry am, e ten zbiór
przekona  i za o e , nadrz dny sposób postrzegania ycia, mo na roz-
o y  na cz ci pierwsze, zdystansowa  si  od niego i wyzwoli  si  z jego
u cisku, aby samemu okre li  — na w asne potrzeby — czy oferuje on
s uszny sposób na ycie. Rozk ad mentalno ci niedoboru na czynniki pierw-
sze ujawnia trzy podstawowe mity, które determinuj  nasz  relacj
z pieni dzem i pozbawiaj  nas mo liwo ci prowadzenia bardziej uczciwych
i spe niaj cych interakcji z jego udzia em.

Toksyczny mit nr 1: nie wystarczy dla wszystkich

Pierwszy mit niedoboru g osi, e nie wystarczy dla wszystkich. Nie ka demu

mo e si  uda . Kto  musi zosta  wykluczony. Ludzi jest o wiele za du o,
a nie wystarczy jedzenia, wody, powietrza, czasu ani pieni dzy.

Nie wystarczy staje si  powodem, dla którego wykonujemy prac , która

nas przyt acza, lub zachowujemy si  wobec siebie nawzajem w sposób,
który niekoniecznie napawa nas dum . Nie wystarczy rodzi strach, przez

który dok adamy wszelkich stara , aby my ani my, ani nasi ukochani
nie byli tymi lud mi, którzy zostan  zmia d eni, zmarginalizowani lub
pozostawieni sami sobie.

Kiedy ju  uznajemy, e nasz wiat nie dostarcza nam wystarczaj co
du o, ogó  naszej energii yciowej, wszystkie nasze my li, s owa i uczynki —
zw aszcza dotycz ce pieni dzy — staj  si  wyrazem d enia do przezwy-
ci enia tego poczucia braku i strachu przed ust pieniem pola innym
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lub bycia wykluczonym. Cnotliwe i odpowiedzialne wydaje si  wtedy
sprawowanie pieczy nad „swoimi”, kimkolwiek oni s . Je li nie starczy dla
wszystkich, dbanie o siebie i swoich, nawet kosztem innych ludzi, wydaje
si  wprawdzie nieszcz sne, lecz konieczne i na swój sposób s uszne. To
jak zabawa w gor ce krzes a. Kiedy siedze  jest o jedno mniej ni  graczy,
ka dy gracz stara si  nie by  tym przegranym, dla którego zabrak o
krzes a. Nie chcemy by  tym biednym frajerem, który zostanie wyklu-
czony, wi c konkurujemy o to, aby dosta  wi cej ni  inni i unikn  nad-
ci gaj cej katastrofy.

Niedostatek i strach znajduj  odzwierciedlenie w sposobie, w jaki
prowadzimy swoje ycia, a tak e w systemach i instytucjach, które two-
rzymy w celu zarz dzania dost pem do ka dego zasobu, który uznajemy
za warto ciowy lub ograniczony. Jako cz onkowie globalnej wspólnoty
kierowani reakcjami opartymi na strachu potrafimy niekiedy — na przy-
k ad w celu zapewnienia sobie dost pu do ropy naftowej — przedk ada
nasze w asne pragnienia materialne nad zdrowie, bezpiecze stwo i dobro-
byt innych ludzi i narodów. W obr bie w asnych spo eczno ci reagujemy
natomiast na strach przed tym, e nie wystarczy dla wszystkich, tworze-

niem systemów, które faworyzuj  nas samych lub zabieraj  innym dost p
do podstawowych zasobów, takich jak czysta woda, dobre szko y, ade-
kwatna opieka zdrowotna czy pewno  posiadania dachu nad g ow .
Z kolei w obr bie naszych w asnych rodzin my l o tym, e nie wystarczy
dla wszystkich, zach ca nas do kupowania wi cej, ni  potrzebujemy lub

w ogóle chcemy, aby przydawa  innym warto ci lub zdobywa  ich przy-
chylno , odnosz c si  przy tym do relacji z pieni dzem, a nie do ich oso-
bistych przymiotów.

Toksyczny mit nr 2: wi cej znaczy lepiej

Drugi toksyczny mit g osi, e wi cej znaczy lepiej. Wi cej czegokolwiek to

lepiej ni  to, co ju  mamy. Jest to wprawdzie logiczna reakcja na strach
przed tym, e nie wystarczy dla wszystkich, ale wi cej znaczy lepiej nap dza
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kultur  konkurencji, akumulacji i zach anno ci, co jedynie wzmaga stra-
chy i przyspiesza tempo gonitwy. W aden sposób nie sprawia to jednak,
e ycie staje si  bardziej warto ciowe. W rzeczywisto ci pogo  za czym

wi cej uniemo liwia nam do wiadczanie g bszej warto ci tego, co zdoby-
wamy lub ju  mamy. Kiedy jemy za szybko lub za du o, aden pojedyn-
czy k s nas nie cieszy. Kiedy ci gle my limy o kolejnej rzeczy — kolej-
nej sukience, samochodzie, pracy, urlopie, przemeblowaniu domu — nie
cieszymy si  tym, co ju  mamy. Wi cej znaczy lepiej w relacji z pieni dzem

odci ga nas od bardziej wiadomego i pe nego ycia z tym, co ju  mamy.
Wi cej znaczy lepiej jest nieko cz c  si  pogoni  i wy cigiem bez zwy-

ci zców. Przypomina to raczej bieg chomika w ko owrotku, którego nie
sposób zatrzyma . Z czasem pogo  za czym  wi cej staje si  uzale niaj ca,
a jak to bywa z uzale nieniami, wyrwanie si  z niej jest prawie niemo liwe.
Bez wzgl du jednak na to, jak daleko zajdziesz lub jak szybko b dziesz biec,
czy te  jak wielu ludzi wyprzedzisz po drodze, nie dotrzesz nigdy do mety.
Mentalno  niedoboru zak ada, e nawet za du o to za ma o.

Kto , kto zarabia 40 tysi cy rocznie, mo e by  zdziwiony tym, e
cz owiek zarabiaj cy rocznie 5 milionów jest gotów wyk óca  si  o to,
by w umowie o prac  zapewniono mu co najmniej 15 milionów wi cej na
wypadek zwolnienia. Niektóre osoby posiadaj ce fortuny wystarczaj ce
na prze ycie trzech y  zamartwiaj  si  dniami i nocami, e przegraj
swój maj tek na gie dzie, zostan  oszukane lub e nie b d  mia y z czego
y  na emeryturze. Jakiekolwiek szczere zadowolenie z uprzywilejowanego

finansowo ycia mo e zosta  ca kowicie przy mione przez takie obawy
o pieni dze. Jak to mo liwe, e milionerzy s dz , e potrzebuj  wi cej?
Otó  my l  tak, poniewa  taki dominuje mit. Wszyscy tak my limy, wi c
oni te . Nawet ci, którzy maj  wszystkiego w bród, nie mog  wy czy  si
z wy cigu. Zasada, e wi cej znaczy lepiej — niezale nie od rzeczywistego

stanu naszych finansów — zwraca na siebie uwag , wysysa z nas si y
yciowe i ogranicza nasze mo liwo ci osi gni cia spe nienia. Kiedy zaczy-

namy wierzy , e wi cej znaczy lepiej, tracimy szans  na spe nienie. Na
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jakimkolwiek etapie jeste my, nie jest to stan docelowy, poniewa  wi cej
zawsze znaczy lepiej. Ludzie, którzy mniej lub bardziej wiadomie post puj

zgodnie z t  maksym  — a wszyscy w jakim  stopniu to robimy — s
skazani na ycie, w którym nigdy nie osi gn  spe nienia; yj c w ten spo-
sób, tracimy zdolno  dotarcia do celu. Co za tym idzie, nawet ci, którzy
maj  du o wszystkiego, nie mog  wy czy  si  z wy cigu w panuj cej
kulturze niedoboru.

Wi cej znaczy lepiej zwodzi nas na manowce jeszcze zdradliwiej. Sprawia,

e oceniamy siebie wed ug sukcesów finansowych i zewn trznych osi gni .
Os dzamy innych na podstawie tego, co maj  i ile, lekcewa c niewy-
mierne dary, które wnosz  oni w ycie. Ka de nauczanie duchowe naka-
zuje nam spojrze  w g b siebie, aby znale  uczucie spe nienia, którego
tak po damy, ale wy cig towarzysz cy wierze w niedobór sprawia, e
brakuje nam czasu i przestrzeni psychicznej, aby my mogli przeprowadzi
tak  introspekcj . W pogoni za czym  wi cej przeoczamy pe ni , która
ju  w nas tkwi i czeka na odkrycie. Nasz p d za zwi kszaniem swojej
warto ci netto odwraca nasz  uwag  od odkrywania warto ci swojego ja.

Przekonanie, e musimy posiada , a zw aszcza posiada  wi cej ni  drugi
cz owiek, firma lub kraj, jest si  nap dzaj c  konflikty, wojny, korupcj
i wyzysk. W warunkach niedoboru wierzymy, e musimy mie  wi cej —
wi cej ropy, ziemi, pot gi zbrojnej, udzia u w rynku, zysków, akcji, nie-
ruchomo ci, w adzy i pieni dzy. W ramach swojej kampanii zaboru cz -
sto staramy si  osi gn  swoje cele za wszelk  cen , nawet je li ma to
oznacza  niszczenie ca ych kultur i ludów.

Czy inne kraje naprawd  potrzebuj  ameryka skich fast foodów, par-
ków rozrywki i papierosów, czy to ameryka skie firmy przebiegle roz-
szerzy y swoje rynki mi dzynarodowe w celu zwi kszenia zysków, bez
wzgl du na wp yw takich dzia a  na lokalne kultury, gospodarki i zdro-
wie publiczne, nierzadko nawet wbrew szeroko zakrojonym protestom
przeciwko ich obecno ci w danym miejscu?

Czy potrzebujemy wszystkich ubra , samochodów, artyku ów spo yw-
czych i gad etów, które przywozimy z zakupów albo które kupujemy
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impulsywnie w odpowiedzi na zew kultury konsumpcjonizmu oraz
wytrwa e n cenie przez reklamy mody, jedzenia i innych towarów, albo
czy naprawd  chcemy je mie ? Czy pi ciolatek potrzebuje wi cej ni  kilku

przemy lanych prezentów urodzinowych, aby móc si  cieszy  w swój dzie ?
Czyim interesom naprawd  s u ymy, kiedy dajemy dzieciom o wiele
wi cej, ni  potrzebuj  czy s  w stanie doceni  w danej chwili?

Niekwestionowany, niekontrolowany p d za czym  wi cej le y u pod-
staw niezrównowa onej gospodarki, kultury i sposobu bycia, który nas
zawiód , zabieraj c nam dost p do g bszych, bardziej znacz cych aspek-
tów ycia i siebie samych.

Toksyczny mit nr 3: tak to ju  jest

Trzeci toksyczny mit g osi, e tak to ju  jest i nic si  na to nie poradzi.

Nie wystarczy dla wszystkich, wi cej zdecydowanie znaczy lepiej, a wi cej
zawsze ma kto  inny. To nie fair, ale musimy bra  udzia  w tym wy cigu,
bo tak to ju  jest — yjemy w beznadziejnym, nierównym, niesprawiedli-

wym wiecie, z którego nie da si  uciec.
Tak to ju  jest to jedynie mit, ale by  mo e to w a nie tego trzymamy

si  najsilniej, poniewa  zawsze mo na znale  argumenty przemawiaj ce
za jego prawdziwo ci . Kiedy co  od zawsze dzia a w pewien sposób,
a tradycja, za o enia lub przyzwyczajenia utrudniaj  wprowadzanie zmian,
to status quo wydaje si  logiczne czy te  zwyczajnie zdroworozs dkowe.
To tutaj w a nie dopada nas lepota, oboj tno  i rezygnacja wynikaj ce
z wiary w niedobór. Rezygnacja sprawia, e czujemy si  pozbawieni nadziei
i cyniczni. Rezygnacja trzyma nas w ryzach, w tym równie  kiedy nie
mamy pieni dzy i traktujemy to jako usprawiedliwienie dla unikania
zaanga owania i dawania od siebie tego, co mamy — czasu, energii
i kreatywno ci — aby zmieni  wiat na lepsze. Rezygnacja zniech ca nas
do refleksji nad tym, jak bardzo jeste my gotowi sprzeniewierzy  si
sobie samym lub wyzyskiwa  innych dla pieni dzy, które zapewni nam
dana praca, kariera, relacja osobista lub okazja biznesowa.
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Tak to ju  jest usprawiedliwia chciwo , uprzedzenia i bierno , jakie

niedobór piel gnuje w naszej relacji z pieni dzem i reszt  ludzko ci.
Has o to przez wiele pokole  broni o ameryka skiego handlu niewolni-
kami, na którym uprzywilejowana wi kszo  zbudowa a swoje farmy,
miasta, imperia biznesowe i maj tki rodzinne w wielu przypadkach istnie-
j ce do dzi . Przez jeszcze wi cej pokole  broni o ono zinstytucjonalizo-
wanego rasizmu, dyskryminacji p ciowej oraz dyskryminacji socjoekono-
micznej skierowanej przeciwko mniejszo ciom etnicznym i religijnym.
Zarówno w przesz o ci, jak i dzi  wspomaga ono nieuczciwych liderów
biznesowych i politycznych w wyzyskiwaniu innych dla w asnych korzy ci.

Mit o tym, e tak to ju  jest, sprawia w skali globalnej, e posiadacze

najwi kszych maj tków maj  najwi ksz  w adz  i czuj , e s  do tego
uprawnieni. Na przyk ad Stany Zjednoczone, których ludno  stanowi
4% ogó u wiatowej ludno ci, wytwarzaj  25% zanieczyszcze  przyczy-
niaj cych si  do globalnego ocieplenia. Wed ug Geo 2000, raportu ONZ

o rodowisku z 1999 roku, nadmierna konsumpcja zamo nej mniejszo ci
i ci g e ubóstwo wi kszo ci s  dwiema g ównymi przyczynami degradacji
rodowiska naturalnego. Tymczasem kraje rozwijaj ce si  przyjmuj

zachodnie modele gospodarcze i odtwarzaj  wzorce, które nawet w krajach
demokratycznych daj  niewspó miernie du  w adz  zamo nej mniej-
szo ci, tworz  faworyzuj ce j  instytucje i systemy, a ponadto nie usto-
sunkowuj  si  adekwatnie do problemu strukturalnej nierówno ci, która
wp ywa niekorzystnie na zdrowie, wykszta cenie i bezpiecze stwo ogó u.

Mówimy, e bol  nas takie i inne nierówno ci na wiecie, ale towa-
rzysz ce im problemy wydaj  si  tak silnie zakorzenione, e postrzegamy
je jako nieuniknione i stwierdzamy, e tak to ju  jest, uznaj c si  za niezdol-

nych do tego, by cokolwiek zmieni . Przez t  rezygnacj  porzucamy
swój ludzki potencja  i mo liwo  przyczynienia si  do stworzenia kwit-
n cego, pe nego równo ci i zdrowego wiata.

Tak to ju  jest stanowi jedn  z najwi kszych trudno ci w przekszta -

ceniu naszej relacji z pieni dzem, poniewa  je li nie jeste my w stanie
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zrezygnowa  z gonitwy i otrz sn  si  z poczucia bezradno ci i cynizmu,
które w sobie wykszta cili my, to zamieramy w miejscu. Je li nie jeste my
gotowi zakwestionowa  tego mitu, to mierzymy si  z olbrzymim pro-
blemem wyzbycia si  sposobu my lenia, przez który utkn li my w tej
pu apce. Musimy by  gotowi zapomnie  o tym, e tak to ju  jest, cho by na

chwil , aby rozwa y  ewentualno , e nie jest tak, e co  ju  jest takie czy
inne. Jest jedynie sposób, w jaki decydujemy si  dzia a  i w jaki zamierzamy

wykorzysta  okoliczno ci, w których si  znale li my.

„SKRYPTY YCIOWE”
OGRANICZAJ  NASZE MO LIWO CI

W ka dej kulturze istniej  mity, które przekazuj  nauki o moralno ci,
a mity o niedoborze leg y u podstaw ca ego ci gu przekona  — „skryp-
tów yciowych” — które uznajemy za m dro  pokole  lub osobiste
prawdy. Kiedy by am ma a, moja babcia mówi a swoim wnuczkom:
„Wyjd cie za maj tek, a mi o  przyjdzie sama”. mia y my si , kiedy
to mówi a, a ona sama chichota a z b yskiem w oku, ale w rzeczywisto ci
naprawd  w to wierzy a. Sama przecie  tak zrobi a. W okolicach roku 1900
po lubi a najbogatszego m czyzn , jakiego mog a znale , a potem wymy-
li a jaki  sposób, eby go pokocha , co chcia a nam przekaza  jako skrypt.

Cho  mia y my si  z jej wypowiedzi, utkn y one w naszych g owach na
d ugo. Wszystkie jej wnuczki musia y pó niej wyrwa  si  z tego systemu
przekona , aby móc znale  kochaj cych partnerów yciowych, którzy
mogliby si  pochwali  czym  wi cej ni  samymi pieni dzmi.

Przez mitologi  niedoboru i towarzysz c  jej mentalno  wszyscy
zmagamy si  ze skryptami yciowymi dotycz cymi pieni dzy. Niektóre
przychodz  do nas w formie porzekade , takich jak to od mojej babci,
które s  niepe nymi lub b dnymi instrukcjami: Nie wydawaj kapita u
zak adowego. Je li musisz zapyta , ile co  kosztuje, to ci  na to nie sta . Pieni dze
nie graj  roli. D entelmeni o pieni dzach nie rozmawiaj . Czasami nale y wyda
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kapita , je li ma to sens; spyta  o cen  co do zasady, nawet je li Ci  sta ;
rozmawia  otwarcie i bezpo rednio o sprawach finansowych, zamiast si
z nimi kry .

Inne skrypty yciowe s  bardziej osobiste — wymy lamy je sobie
sami i przejawiaj  si  one w naszych wiadomych oraz nie wiadomych
zachowaniach wobec pieni dzy. Na wczesnym etapie swojej kariery jako
fundraiserki pracowa am niemal ca kowicie jako wolontariuszka i czu am
si  swobodnie tylko wtedy, kiedy zbiera am fundusze na potrzeby innych
ludzi. W yciu osobistym odpowiada o mi pozostawienie finansów rodzin-
nych w gestii mojego m a, co zwalnia o mnie z odpowiedzialno ci za
szczegó y. Z czasem jednak u wiadomi am sobie, e mimowolnie wymy-
la am sobie ograniczaj ce skrypty yciowe, w my l których nie mog am

oczekiwa , e b d  zarabia  swoj  prac  na ycie, przez co nie mog am
te  by  pe noprawn  i odpowiedzialn  uczestniczk  finansowego ycia
mojej rodziny. Dzi  wci  oferuj  swój czas i energi  nieodp atnie i nadal
powierzam odpowiedzialno  za finanse rodzinne m owi, ale poszerzy am
swoj  dzia alno  o zarabianie pieni dzy i wzi am na siebie obowi zek
zarz dzania nimi. By a to dla mnie kwestia rozwoju osobistego i by  to
tak e krok w stron  nawi zania bardziej uczciwej relacji z pieni dzmi.

By  mo e wspomniane tu skrypty yciowe wydaj  Ci si  znajome.
By  mo e pracowa e  zarobkowo przez wi ksz  cz  swojego ycia, ale
niech tnie zwracasz si  do swoich prze o onych w sprawie zas u onych
podwy ek; by  mo e trzymasz si  nieprowadz cej donik d pracy, zamiast
po wi ci  czas i energi  na znalezienie nowej lub zdobycie umiej tno ci
potrzebnych do pracy w innym zawodzie. By  mo e masz prawa do spadku
i czujesz, e maj tek rodzinny Ci si  nale y, albo odczuwasz w zwi zku
z tym poczucie winy. By  mo e unikasz spisywania swoich przychodów
i rozchodów lub p acenia rachunków, bo czujesz, e liczby powiedz  Ci co ,
czego nie chcesz s ysze . By  mo e boisz si  postawi  na swoim w sprawie
pieni dzy w ramach relacji z drug  osob , poniewa  boisz si  konsekwencji;
by  mo e Twoje obawy finansowe w ogóle uniemo liwiaj  Ci wyra anie
swoich potrzeb.
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Wi kszo  z naszych skryptów yciowych dotycz cych pieni dzy bierze
si  z ograniczaj cego j zyka niedoboru panuj cego w naszej kulturze.
W tym j zyku s owo sukces wskazuje, e kto  ma nadwy k  pieni dzy.
Ciesz cy si  sukcesami przedsi biorca to po prostu taki, który du o zarabia.
Nie uwzgl dnia si  przy tym jako ci jego produktów, charakteru zak adu
pracy, wynagrodzenia pracowników, stylu zarz dzania ani ogólnego wk adu
firmy w ycie obywatelskie. W j zyku niedoboru ci, którzy generuj
ogromne zyski poprzez stosowanie wyzyskuj cych i niezrównowa onych
praktyk biznesowych, jawi  si  jako bardziej „udani” ni  na przyk ad
nauczyciele lub urz dnicy, którzy zarabiaj  mniej, ale dbaj  o to, aby
nasze otoczenie i spo eczno ci by y wiat e i panowa a w nich yczliwo .

Angielskie okre lenie na zamo no  — wealthy — wywodzi si  z wyrazu
well-being (dobrostan), który odnosi si  nie tylko do du ych ilo ci pieni -
dzy, ale tak e do bogatego i zadowalaj cego ycia. Co wi cej, nadmiar
pieni dzy cz sto wywo uje wr cz poczucie roszczeniowo ci i alienacji, które
uniemo liwiaj  cz owiekowi obcowanie z prawdziwym bogactwem ludz-
kich wi zi i interakcji.

Bieda i ubóstwo okre laj  warunki ekonomiczne i rodowiskowe, ale
cz sto u ywa si  tych s ów w sposób lekcewa cy cz owiecze stwo oraz
potencja  jednostek, które nie maj  du ych rodków finansowych.

Skrypt yciowy „przymieraj cego g odem artysty” ka e nam s dzi ,
e kreatywno ci nie ceni si  w naszym spo ecze stwie zbyt wysoko. Suge-

ruje, e ci z nas, którzy chc  y  ze swoich zdolno ci twórczych, powinni
spodziewa  si  marnego wynagrodzenia, a pozostali s  uprawnieni do
wykorzystywania ich finansowo i dewaluowania ich w wymiarze czysto
ludzkim.

Te i inne skrypty yciowe oparte na niedoborze s  jednak zaledwie
konstruktami j zykowymi, które zagnie dzi y si  w naszym my leniu,
przez co rozdmuchuj  mity niedoboru i daj  pieni dzom ogromn ,
destruktywn  moc. Zalewani przez ca e ycie komunikatami z mediów
i reklam, od naszych rodziców, dziadków i przyjació , szczerze wierzymy,
e nie wystarczy dla wszystkich, e wi cej znaczy lepiej i e tak to ju  jest.
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„TWÓJ I MÓJ” WIAT
BUCKMINSTERA FULLERA

Przebudzenie, którego dozna am w ramach dzia a  na rzecz likwidacji
g odu na wiecie pozwoli o mi dostrzec ca y ten konstrukt niedoboru
wraz z jego wszechobecn  mitologi , j zykiem i skryptami yciowymi.
Zobaczy am, w jaki sposób funkcjonowa  on zarówno w moim yciu, jak
i w yciu moich przyjació  i krewnych, a tak e ludzi, z którymi mia am
styczno  w pracy w krajach tak biednych jak Bangladesz, ale równie
tak bogatych jak Francja, Anglia czy Stany Zjednoczone. Punktem zwrot-
nym okaza a si  dla mnie okazja do pos uchania wspania ego my liciela
i humanisty, R. Buckminstera („Bucky’ego”) Fullera. W latach 70. Bucky
wypowiada  si  szeroko o mitach panuj cych w nauce, które uniemo -
liwia y nam uzyskanie trafnego ogl du wiata oraz jego mo liwo ci zapew-
nienia wszystkim dostatniego ycia.

Bucky zosta  pó niej moim przyjacielem i mentorem, ale kiedy po raz
pierwszy mia am z nim styczno , zna am go jako kontrowersyjnego
geniusza — projektanta, in yniera i architekta — który wyg asza  seri
prezentacji „Integrity Days” w ró nych miejscach na wiecie. Pracowa am
jako wolontariuszka w ramach jego prelekcji w San Francisco. Pami tam,
e siedzia am w przedostatnim rz dzie auli mieszcz cej oko o dwóch tysi cy

s uchaczy i patrzy am, jak ten drobny i elokwentny starszy pan z niezwy-
k ym entuzjazmem relacjonowa  swoje spostrze enia i odkrycia doty-
cz ce tego, jak dzia a wiat. Jego koncepcje by y nie tylko wyra one b y-
skotliwie i nie tylko prowokuj ce, ale okaza y si  dla mnie te  absolutnie
rewolucyjne i transformuj ce.

Jego wyst pienie zaintrygowa o mnie, podobnie jak jego spostrze enia.
Najbardziej jednak uderzy o mnie stwierdzenie, e od setek, a by  mo e
nawet tysi cy lat yjemy w przekonaniu, e nie ma wystarczaj co du o
zasobów dla wszystkich i e musimy ze sob  konkurowa , aby je dla siebie
zagarn . By  mo e taka wizja wiata by a niegdy  trafiona, mo e nie by a,
ale jak zauwa y  Fuller, w obecnym momencie dziejowym — w latach
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70. — byli my ju  w stanie uzyska  tak du o przy tak niewielkim wysi ku,
e rzeczywi cie zacz o nam wystarcza  zasobów, aby móc zaspokoi

potrzeb  ka dego cz owieka i prowadzi  dostatecznie zdrowe i produk-
tywne ycie. Jak twierdzi , moment ten by  dramatycznym prze omem
w rozwoju cywilizacji i ludzko ci.

Bez wzgl du na to, czy mia oby to polega  na dostrze eniu prawdzi-
wego stanu rzeczy, czy na dokonaniu si  rzeczywistej transformacji statusu
cywilizacji, mieli my do czynienia z punktem zwrotnym naszego rozwoju,
poniewa  oznacza o to, e mogli my przej  ze wiata „twojego albo
mojego” — w którym musimy ze sob  walczy  i nie ka dy mo e
wygra  — do wiata „twojego i mojego”, w którym wszyscy mamy

wystarczaj co du o jedzenia, wody, przestrzeni, schronienia oraz innych
podstawowych rzeczy, jakich ka dy z nas potrzebuje, aby prowadzi
zadowalaj ce i produktywne ycie.

Przekroczenie tego progu zupe nie zmienia posta  rzeczy. Jak prze-
widywa  Fuller, wprowadzenie koniecznych zmian, aby przej  od para-
dygmatu „ty albo ja” do „ty i ja”, w my l którego nikt nie b dzie pozosta-

wiony sam sobie, mia o nam zaj  50 lat. Powiedzia  przy tym, e nasz
system finansowy b dzie musia  ulec przekszta ceniu w ramach trwaj cego
dekady procesu transformacji, lecz ostatecznie wkroczymy w epok ,
w której sam sposób, w jaki postrzegamy siebie oraz otaczaj cy nas wiat,
ulegnie takiej przemianie, e przyjmie zupe nie now  posta .

To stwierdzenie, owa nietypowa wizja i wy o enie formu y nadci ga-
j cej transformacji, która zupe nie odmieni sposób, w jaki ludzie si  do
siebie odnosz , podbi y moje serce i wywróci y ca y mój wiat do góry
nogami. Pami tam, jak pop aka am si , my l c o implikacjach wizji
Bucky’ego. Pami tam, e nasz a mnie my l, e to nie jest tylko ciekawy
punkt m drego wyk adu. By  to moment uznania czego , co czu am od
zawsze, przez szanowanego naukowca, dysponuj cego wiedz  i kwalifi-
kacjami, który przeprowadzi  badania, pozwalaj ce mu uzasadni  t  tez .
Uczucia towarzysz ce temu momentowi trwaj  we mnie do dzi .
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Bucky nawi zywa  te  do przemiany wiatopogl dowej, która zacz a
si  wraz z pierwszym za ogowym l dowaniem Apollo 11 na Ksi ycu
w lecie roku 1969. S ynne zapieraj ce dech w piersiach zdj cia Ziemi
z Ksi yca pozwoli y ludzko ci po raz pierwszy spojrze  na nasz  planet
w ca o ci jak na „Statek Kosmiczny Ziemia”, jak to Bucky nazwa . W tym
momencie przestali my by  cz ci  systemu, a mogli my na niego popa-
trze  z zewn trz, aby zobaczy  Ziemi  jako delikatn , pi kn , pe n  i spójn
ca o . Jestem sk onna powiedzie , e da o to pocz tek globalnemu spo-
ecze stwu, wiadomo ci i cz owiecze stwu. Od tego momentu uznanie

sko czono ci, lecz równie  dostatnio ci zasobów na planecie dla wszyst-
kich yj cych na niej istot — ludzi, zwierz t i ro lin — sta o si  punktem
wyj cia do zbudowania lepszej przysz o ci.

To w a nie za spraw  takiego spojrzenia na nasz  globaln  wspól-
not  i spostrze e  Bucky’ego postanowi am zaanga owa  si  w dzia ania
na rzecz wyeliminowania g odu na wiecie.

G ÓD I NASZE ZMAGANIA Z NIEDOBOREM

G ód i niedobór wydaj  si  oczywi cie nieuchronnie powi zane ze sob .
Jak to zatem mo liwe, e uporczywie twierdz , e niedobór jest k am-
stwem, pomimo e mia am okazj  zetkn  si  bezpo rednio z warun-
kami skrajnego deficytu ywno ci i wody pitnej? Mog  powiedzie  tyle,
e to w a nie surowe i zaskakuj ce realia zmusi y mnie do dostrze enia

tego, co skryte za oczywisto ciami. Zmaga am si  z tym, aby poj  tragedi
g odu. G ód nie jest jak  tajemnicz  chorob . Nie jest on wynikiem
oddzia ywania zmutowanego genu ani si y natury. Wiemy, co robi , kiedy
dziecko jest g odne. Wiemy, czego potrzebuje g oduj cy cz owiek. Potrzeba
im jedzenia. Nic w naszym rozumieniu wiatowych zasobów nie t umaczy,
dlaczego jedna pi ta ludzko ci chodzi g odna i niedo ywiona. wiat jest
pe en ywno ci. Obecnie mamy na Ziemi wi cej jedzenia, ni  potrzeba, aby
bez problemu wykarmi  wi cej ludzi, ni  istnieje, ale za to marnotrawstwo
jest nagminne. W niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych,

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/rf/pieply
http://onepress.pl/rt/pieply


84 P I E N I D Z E  P Y N  Z  D U S Z Y

rolnikom p aci si  za to, aby nie produkowali ywno ci. Byd o hodowane
na rze  poch ania zasoby, które pozwoli yby na wykarmienie ka dego
g oduj cego dziecka i doros ego.

W roku 1977, kiedy zaanga owa am si  w walk  z g odem na wiecie,
zak ada am, e ludzie g odowali, poniewa  brakowa o im jedzenia i —
co za tym idzie — rozwi zanie problemu chronicznego g odu na wiecie
wymaga o dostarczenia ywno ci tym, którym jest potrzebna. Wszystko
wydawa o si  niezwykle logiczne. Je li jednak dostarczenie wiatowych
zapasów ywno ci g odnym tego wiata mia o by  w a ciwym rozwi zaniem,
to jak wyt umaczy  tragiczne realia i statystyki dotycz ce g odu, które suge-
rowa y, e uporanie si  z tym problemem nie by o mo liwe? Jak to mo liwe,
e w wiecie, w którym wystarczy jedzenia dla wszystkich, 41 tysi cy ludzi,

w tym w wi kszo ci dzieci poni ej pi tego roku ycia, codziennie umiera o

z powodu niedo ywienia lub wynikaj cych z niego schorze ?
Czy po prostu nikogo to nie obchodzi? Kiedy g odne dzieci p acz

z g odu, nie p acz  jako Bengalczycy lub W osi ani jako dzieci z biednych
osiedli naszych miast. P acz  jako istoty ludzkie, wobec czego musimy
odpowiedzie  na to wezwanie w a nie na tym poziomie naszego cz owie-
cze stwa. Czy to tak, e nie s yszymy tego p aczu i nie reagujemy na niego
jak troskliwi cz onkowie ludzkiej rodziny? Dlaczego tylu z nas woli nie
s ysze  dzieci cego p aczu i zaj  si  „swoimi” — nawet kiedy w zupe no ci
wystarczy nam jedzenia, by wykarmi  i „swoich”, i wszystkich innych?

Gdyby jednak sama troska by a odpowiedzi , to jak to si  dzieje, e
nawet olbrzymie datki ywno ciowe i pieni ne, jakie niektórzy przeka-
zuj , nie przek adaj  si  na trwa e rozwi zanie?

Czy problem polega na mo liwo ciach dystrybucyjnych? Jak to mo -
liwe, skoro ameryka skie napoje gazowane znajduj  si  praktycznie
w zasi gu r ki ka dego cz owieka na Ziemi?

Czy problem tkwi w logistyce? Jak to mo liwe, skoro wi kszo
pot nych krajów takich jak nasz dysponuje wystarczaj cymi zdolno ciami
logistycznymi, aby wykonywa  precyzyjne ataki rakietowe i bombowe
w niemal dowolnym miejscu na wiecie?
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Czy chodzi o polityk ? Czy jeste my a  tak cyniczni i wyrachowani,
e jeste my gotowi da  g oduj cym dzieciom umiera , poniewa  jako

doros ych ró ni  nas ideologie polityczne i gospodarcze?
Co w a ciwie sprawia, e nie podejmujemy skutecznych dzia a , cho

s yszymy ten p acz?
Im wi cej czasu sp dza am z lud mi trwaj cymi w g odzie oraz tymi,

którzy starali si  ich wykarmi  lub o yli na to fundusze, tym ja niejsze
stawa o si  dla mnie, e przyczyn  chronicznego g odu nie by  sam brak
ywno ci. Za g ód odpowiada co  o wiele g bszego, poniewa  niezale -

nie od tego, ile jedzenia przeniesie si  od punktu A do punktu B i jak
istotny wp yw b dzie to mia o na ilu  ludzi przez pewien czas, nie pro-
wadzi to do rozwi zania tego pal cego problemu.

Wiemy o tym z historii. Wsparcie przekazane Etiopii w roku 1985
pozwoli o na wykarmienie wielu ludzi przez jaki  czas, lecz nie rozwi za o
problemu g odu panuj cego w tym kraju. Etiopia do dzi  pozostaje kra-
jem biednym i g odnym. Pomoc ywno ciowa wys ana do Somalii pod-
czas kryzysu w latach 1993 – 1994 pozwoli a wykarmi  g odn  mniej-
szo , ale w efekcie pog bi o to przemoc i korupcj  tocz ce ów kraj podczas
trwaj cej tam wojny domowej. Pomoc udzielona Biafrze podczas wojny
i Kambod y podczas kryzysu sama w sobie nie by a niczym z ym —
ludzie zostali wykarmieni, lecz nie rozwi za o to d ugofalowego problemu
chronicznego, uporczywego g odu.

W owych sytuacjach przekazywania masowego wsparcia ywno cio-
wego zapasy jedzenia by y stale, niemal e rutynowo rozkradane i wpro-
wadzane ponownie na rynek przez skorumpowanych agentów wp ywu,
czerpi cych korzy ci z chciwo ci, której pe no w poch oni tych wojn
krajach. Co wi cej, pojawienie si  ywno ci w masowych ilo ciach dopro-
wadza o do deflacji cen na rynkach lokalnych, przez co miejscowi rolnicy
nie mogli sprzedawa  swoich planów, poniewa  ywno  mo na by o
wsz dzie uzyska  za darmo — przynajmniej tymczasowo, zanim nie
dope ni  si  proces przejmowania kontroli nad ni  i gromadzenia jej.
Ten katastrofalny cykl udzielania pomocy, korupcji, zak óce  rynkowych
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i fatalnych w skutkach inwestycji rolniczych stawa  si  cz ci  problemu,
zamiast stanowi  jego rozwi zanie, i nap dza  trwa y kryzys.

Ostatecznie pomoc tego typu poskutkowa a tym, e ludzie maj cy
j  otrzymywa , nawet je li rzeczywi cie otrzymali cz  przeznaczonej dla
nich ywno ci, stali si  jeszcze mniej zdolni do dzia ania i biedniejsi, ni
byli wcze niej. Czuli si  os abieni i bezradni przez to, e nie mogli zaspo-
koi  swoich potrzeb samodzielnie, i stali si  beneficjentami pomocy
humanitarnej, uzale nionymi od cyklicznego wsparcia ze strony obcych.
Czuli si  upokorzeni, a nadzieje zwi zane z odzyskaniem samodzielno ci
w przysz o ci cz sto blad y w obliczu zachowania, jakim musieli si
w takich sytuacjach wykazywa , aby mie  uprawnienia do otrzymania
„darmowego” jedzenia. Kiedy pieni dze lub pomoc w innej formie docie-
ra y do takich spo eczno ci za po rednictwem systemów dzia aj cych na
podstawie za o e  o naturalnym niedoborze, korzy ci okazywa y si  nie-
zmiennie krótkotrwa e, a obie strony takich transakcji czu y si  upoko-
rzone poczuciem nieskuteczno ci podejmowanych dzia a .

Zagadnienie to m czy o mnie przez lata, podobnie jak inne zaanga-
owane w walk  z g odem osoby, które chcia y znale  odpowiedzi mog ce

pomóc w odkryciu rozwi zania pozwalaj cego poradzi  sobie z t  trwaj c
niezmiennie tragedi . Kiedy uwzgl dni am przekonania ywione wsz -
dzie przez niemal wszystkich — w ka dym systemie, instytucji i z ka -
dego punktu widzenia, w tym przekonania tych, którzy sami cierpi
z powodu g odu — dostrzeg am, e pewne fundamentalne za o enia
sabotowa y niemal ka de staranie, aby rozwi za  ten problem. Wszystkie
z nich mo na by o wywie  z mitów niedoboru i towarzysz cej im men-
talno ci.

Niezale nie od tego, w jakich warunkach ekonomicznych yjemy:
Kiedy wierzymy, e nie wystarczy dla wszystkich, e zasoby s  ograni-

czone, przyjmujemy, e niektórzy b d  mieli to, czego im potrzeba, a inni
nie. Racjonalizujemy sobie, e kto  wylosuje najkrótsz  s omk .

Kiedy wierzymy, e wi cej znaczy lepiej, i stawiamy znak równo ci mi -

dzy posiadaniem wi cej a byciem w jaki  sposób „bardziej” — bardziej
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inteligentnym lub zdolnym — zak adamy, e osoby pozbawione dost pu
do bogactwa s  mniej inteligentne, mniej zdolne, a nawet mniej warto-
ciowe jako istoty ludzkie. Czujemy, e mamy prawo je wyklucza .

Kiedy wierzymy, e tak to ju  jest, przyjmujemy postaw  bezradno ci.

Wierzymy, e problem, z którym si  mierzymy, jest nierozwi zywalny.
Akceptujemy, e ani zamo ni, ani biedni cz onkowie naszej ludzkiej
rodziny nie maj  wystarczaj co pieni dzy, jedzenia, sprytu lub zaradno ci,
aby stworzy  trwa e rozwi zania.

The Hunger Project, podwa aj c systematycznie fa szywe za o enia
dotycz ce trwa ego g odu i udzielania pomocy ywno ciowej, ujawni  mit
niedoboru i wyznaczy  nowe cie ki dzia ania, ostatecznie z powodzeniem
wnosz c znaczny wk ad w walk  z g odem poprzez upodmiotowienie ludzi
tak, aby mogli samodzielnie zadba  o swój dobrobyt. W ka dej sytuacji,
zarówno w skali jednostki, jak i wielkich populacji, ujawnienie k amstwa
i mitów niedoboru okaza o si  pierwszym i najwa niejszym krokiem
transformacji, prowadz cej od bezradno ci i rezygnacji do odkrycia poten-
cja u dzia ania i samodzielno ci.

Cz sto zdarza nam si  rozmy la  nad odpowiedziami na wielkie
pytania o ycie. Najwy szy czas, aby my zamiast tego przyjrzeli si  niekwe-
stionowanym odpowiedziom, a najwi ksz  i najmniej kwestionowan  odpowiedzi
w naszej kulturze jest nasza relacja z pieni dzmi. To w a nie ona, wielkim
kosztem, podtrzymuje p omie  i mitologi  niedoboru.
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