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N

a poczÈtek dwie wiadomoĂci — dobra i zïa. Na wszelki wypadek zacznÚ od zïej. Otóĝ stres towarzyszy nam przez
caïe ĝycie. Od zarania dziejów. Zawsze. Jakiejkolwiek kultury
czy cywilizacji byĂmy nie przywoïali, jej przedstawiciele, podobnie jak Ty dzisiaj, walczyli ze stresem. Równieĝ nie mogli
zasnÈÊ — czy znajdowaïo siÚ nad nimi gwiaědziste niebo, czy
dach pustynnego namiotu, czy teĝ sklepienie Luwru. Nie doĂÊ
tego — ich równieĝ Ăciskaïo w doïku na widok szefa, sÈsiada
czy poborcy podatków. Oni równieĝ zastanawiali siÚ, co wïoĝÈ do
garnka, niezaleĝnie od tego, czy ten garnkowy wkïad miaï pochodziÊ z uda upolowanego mamuta, czy teĝ jakiejĂ innej dobrej
rzeczy. Ot, po prostu siÚ stresowali. KiedyĂ oglÈdaïem program
o historycznych odkryciach, w którym naukowiec opowiadaï, ĝe
w pewnym staroĝytnym mieĂcie znaleziono wyryty na murze
napis. Mniej wiÚcej taki: „Pani taka a taka to dziwka i przyjmuje
klientów, ile wlezie”. Napis z gruntu obraěliwy i nie tyle ĂwiadczÈcy o profesji wspomnianej w nim pani, ile o nienawiĂci do niej
osobnika, który przyozdobiï nim rzeczony mur. PomyĂlaïem sobie
wtedy, ĝe duch w narodzie nie ginie. Co tam — duch nie ginie
w caïej naszej cywilizacji, niezaleĝnie od tego, czy bazgrzemy
na murach Pompejów, czy Buska-Zdroju. Zawsze i wszÚdzie

Kup książkę

Poleć książkę

15

16

POKONAJ STRES Z KAIZEN

moĝna znaleěÊ kogoĂ, komu ktoĂ inny ěle ĝyczy. Ten zaĂ obraĝony
ktoĂ widzi taki napis na murze i ma stres. I to jaki! A co najwaĝniejsze, jest to stres absolutnie ponadczasowy. Bo cóĝ z tego,
ĝe mamy smartfony i laptopy? Oni mieli kawaïek dïuta i mïotek
i to dziaïaïo tak samo jak dzisiejszy Facebook — ktoĂ pisze
o Tobie, ĝeĂ jest taki i owaki, a reszta to czyta i ma uciechÚ. Ty zaĂ
uciechy nie masz, Ty masz stres. Zrozumienie tej prostej zasady
— ĝe stres jest ponadczasowy — wprawdzie go nie usuwa, ale
przynajmniej pozwala skonstatowaÊ, ĝe myĂmy sobie stresu nie
wymyĂlili. Moĝe i doskwiera akurat nam najbardziej, skoro tak,
a nie inaczej poustawialiĂmy sobie spoïeczne zasady i relacje miÚdzyludzkie. Sam jednak stres nie jest niczym nowym. Od dawna
wierci dziurÚ w brzuchu ludzkoĂci, nie baczÈc na konsekwencje.
I to jest wïaĂnie ta zïa wiadomoĂÊ. ¥ciĂlej mówiÈc, to wiadomoĂÊ uzmysïawiajÈca nam, ĝe skoro ludzkoĂÊ walczy ze stresem
od tysiÈcleci i jakoĂ na tym polu nie ma szczególnych osiÈgniÚÊ,
to najprawdopodobniej… nie da siÚ go raz na zawsze usunÈÊ
z naszego ĝycia. Byï z nami, jest z nami i z nami bÚdzie. Tak
nas skonstruowano, niezaleĝnie od tego, czy wierzymy, ĝe zrobiï to Bóg w ogrodzie Edenu, czy dzielÈce siÚ w chaosie ewolucji komórki, czy teĝ kosmici, sprytnie kombinujÈc przy naszym
DNA. Tak po prostu mamy.
PamiÚtam, jak kiedyĂ w armii (w marynarce lÈdowej) pewien
dowcipny bosman instruowaï mnie, jak sobie radziÊ z komarami,
których miliardy przyfruwaïy do nas w letnim powietrzu znad
pobliskich mokradeï. Skoro nie dziaïajÈ na nie ĝadne Ărodki,
spryskiwacze, maĂci i inne wynalazki i nie da siÚ ich wszystkich
zabiÊ, to… naleĝy je po prostu polubiÊ. Jednak bosmañska rada nie dziaïaïa. Wystarczyïo, ĝe dziabnÚïo mnie pierwszych kilka i z lubienia nie zostaïa ani krztyna. OdnoszÈc to do naszych
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rozwaĝañ, wypada zatem zapytaÊ, czy da siÚ polubiÊ stres. Hm…
Tego stresu, który nam odbiera sen, Ăciska w doïku i przyprawia o drĝenie gïosu — nie. Ale moĝna byïoby siÚ do niego
przyzwyczaiÊ, trochÚ go oswoiÊ, o ile udaïoby siÚ nam obniĝyÊ
jego poziom i tak go kontrolowaÊ, by nie wyrzÈdzaï nam wiÚcej
krzywdy. I to jest druga wiadomoĂÊ. Ta dobra. To wïaĂnie ona
jest przedmiotem niniejszej ksiÈĝki.
Uwaĝam, ĝe istnieje moĝliwoĂÊ obniĝenia poziomu codziennego stresu. MoĝliwoĂÊ poradzenia sobie z nim i ujarzmienia go
w taki sposób, jak jest to moĝliwe z dzikim, agresywnym zwierzÚciem. Do tego jednak potrzebna jest metoda. Pewien sprytny sposób, który, stosowany konsekwentnie, mógïby przynieĂÊ
trwaïe rezultaty.
Zanim jednak opowiem o samej metodzie, warto zatrzymaÊ
siÚ nad jednÈ waĝnÈ rzeczÈ. Otóĝ zastanów siÚ przez chwilÚ,
gdzie siedzi stres. Gdzie siÚ zaczyna? SkÈd przychodzi?
Odpowiedě narzuca siÚ sama: otóĝ stres przychodzi do nas
z zewnÈtrz, bo stresuje nas samo ĝycie i wszystko to, co jest z nim
zwiÈzane, jak na przykïad róĝne sytuacje czy kontakty z innymi
luděmi. OK, odpowiedě dobra na tyle, aby zadaÊ nastÚpne pytanie: skÈd wiesz, ĝe siÚ stresujesz? „No, czujÚ stres — coĂ mnie
Ăciska w ĝoïÈdku, myĂlÚ o czymĂ intensywnie, martwiÚ siÚ czymĂ,
coĂ nie daje mi zasnÈÊ” — moĝesz odpowiedzieÊ. Zatem moĝemy przyjÈÊ, ĝe za jakiĂ fragment Twojego zïego samopoczucia
odpowiedzialne jest to, co dzieje siÚ w Twojej gïowie. Przecieĝ
mówisz, ĝe jakaĂ myĂl nie daje Ci zasnÈÊ, intensywnie siÚ czymĂ
martwisz itd. itp. JeĂli zgadzasz siÚ z tym, ĝe jakaĂ istotna czÚĂÊ
tego negatywnego zjawiska wydarza siÚ w Twojej gïowie, to…
Zacznijmy jednak jeszcze inaczej. Stresuje CiÚ, powiedzmy,
kontakt z jakÈĂ konkretnÈ osobÈ. Na samÈ myĂl o spotkaniu
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z tym kimĂ juĝ masz zepsuty humor. Bywa tak? No pewnie, bo
wszyscy tak mamy. ZwróÊ uwagÚ na pewnÈ szczególnÈ rzecz
w tym zdaniu: „Stresuje mnie sama myĂl o kontakcie z…”. Kiedy
wypowiadasz to zdanie albo kiedy przychodzi Ci ono na myĂl,
tej stresujÈcej osoby jeszcze nie widzisz. Jeszcze siÚ nie spotkaliĂcie. JesteĂ zestresowany samÈ wizjÈ spotkania, samÈ jego koniecznoĂciÈ. A zatem musisz przyznaÊ, ĝe istniejÈ takie sytuacje,
które rodzÈ stres w Twojej gïowie, zanim jeszcze siÚ wydarzÈ.
OczywiĂcie takie przykïady moĝna mnoĝyÊ. Dojdziemy jeszcze do stresorów wynikajÈcych z kontaktów z innymi — na razie
zastanówmy siÚ nad jednÈ waĝnÈ rzeczÈ. Otóĝ stres — co juĝ
wiemy — ma coĂ wspólnego z tym, co dzieje siÚ w naszej gïowie. To tam powstajÈ negatywne myĂli, które wwiercajÈ nam
siÚ w brzuch i które nie dajÈ nam spaÊ. Bardzo waĝne jest, ĝeby
to sobie uzmysïowiÊ, bo tam wïaĂnie musimy wykonaÊ pewnÈ
robotÚ, ĝeby za pomocÈ metody omawianej w tej ksiÈĝce nauczyÊ
siÚ ĝyÊ ze stresem. JeĂli uda nam siÚ poukïadaÊ w trochÚ inny
sposób to, co dzieje siÚ w naszej gïowie, to bÚdziemy w stanie
sobie z nim poradziÊ. A przez poradzenie sobie rozumiem umiejÚtne obniĝenie jego wpïywu do takiego poziomu, który pozwala z tym permanentnym, negatywnym uczuciem ĝyÊ.
I tutaj kolejne pytanie: czy nie daïoby siÚ go jakoĂÊ usunÈÊ
caïkowicie? JakoĂ tak zaczarowaÊ, ĝeby raz na zawsze pozbyÊ siÚ
stresu? Otóĝ, moim zdaniem, nie. Nie ma takiej magii, nie ma
takich czarów i nie ma takiej moĝliwoĂci. A jeĂli spotkasz na
swojej drodze cwaniaka, który Ci takie cuda bÚdzie obiecywaï,
to dwa razy siÚ zastanów, zanim siÚ zdecydujesz, ĝeby za takÈ
szarlataneriÚ zapïaciÊ jakiekolwiek pieniÈdze. Nie wierzysz, ĝe tak
to dziaïa? Wyobraě sobie zatem teraz, ĝe Twoje ĝycie siÚ zmienia. Masz to, o czym zawsze marzyïeĂ — niech to bÚdzie… o,
Kup książkę

Poleć książkę

Stres

na przykïad jesteĂ tak bogaty, zrobiïeĂ takie cudowne interesy, ĝe
kupiïeĂ sobie wyspÚ. I teraz leĝysz na tej swojej wyspie w cieniu
palm, bujasz siÚ na hamaku, a piÚknie opalone dziewczÚta
(w wersji dla pañ niech bÚdÈ mïodzi, umiÚĂnieni dĝentelmeni)
co rusz podtykajÈ Ci pod nos kolorowe drinki. Ze swojego hamaka widzisz, jak wïaĂnie do koncertu przygotowuje siÚ AC/DC
(tu kaĝdy wstawia swój ulubiony zespóï), ĝeby zrobiÊ Ci przyjemnoĂÊ. Do tego otrzymujesz dyskretny SMS, ĝe Twój przedstawiciel kupiï wïaĂnie na aukcji w Londynie kolejnego van Gogha
za tryliony zïotych, co przyniesie Ci kolejne tryliony zysków
w ciÈgu najbliĝszego miesiÈca. I tak siÚ bujasz w tym hamaku,
popijasz drinka, prawym okiem doceniasz cielesne krÈgïoĂci
i piÚkno tych mïodych dziewczyn (facetów), lewym ïypiesz
w stronÚ rozstawianej na plaĝy potÚĝnej sceny i nagle, niespodziewanie czujesz ĂciĂniÚcie w doïku. Najpierw powoli, potem
z coraz wiÚkszym impetem i siïÈ wdziera siÚ w Twój umysï myĂl
natrÚtna i okropna zarazem. Taka, od której nie moĝesz siÚ juĝ
uwolniÊ. MyĂl, która mówi mniej wiÚcej tak: „Tyle szczÚĂcia, tyle
bogactwa, tyle frajdy… Na pewno mi to ktoĂ prÚdzej czy póěniej zabierze. Na pewno stanie siÚ coĂ takiego, ĝe to wszystko
stracÚ. ¿e pójdÚ pod most, ĝe mnie tu, na tej wyspie znajdzie
koleĂ z ZUS-u i skasuje tak, ĝe siÚ nie pozbieram. Albo podatek na mnie naïoĝÈ. ZbiorÈ siÚ w tych ichnich gabinetach i wykombinujÈ, jak mnie orĝnÈÊ z moich wïasnych pieniÚdzy”.
I co z tego, ĝe drinki dobre, a w cieniu palm przyjemnie, skoro
stres siÚ wïaĂnie przypaïÚtaï jak malowany? OczywiĂcie powiesz
teraz: „No jasne, chciaïbym mieÊ takie problemy!” albo „Niech
ten koleĝka z hamaka mi zapïaci jutro ratÚ kredytu!”. OczywiĂcie
masz racjÚ — z jednym tylko rozróĝnieniem. Otóĝ punkt widzenia zaleĝy od punktu siedzenia — dla goĂcia z hamaka zabranie
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mu kasy to taki sam stres jak dla Ciebie niespïacona bankowa
rata. Nikt nie ma patentu na ocenÚ poziomu stresu — to, co
dla kogoĂ wydaje siÚ bïahe, dla Ciebie moĝe stanowiÊ powód
do wielu bezsennych nocy. Kiedy prowadzÚ szkolenia dla poczÈtkujÈcych dziennikarzy, lubiÚ uĝywaÊ nastÚpujÈcego przykïadu: wyobraě sobie siebie jako redaktora naczelnego miejscowej gazety. Masz braki kadrowe, wiÚc na reportaĝ o matce
samotnie wychowujÈcej dwójkÚ dzieci, którÈ wïaĂnie eksmitowano z mieszkania, wysyïasz jedynego reportera, którym obecnie
dysponujesz. To mïody chïopak, uczÈcy siÚ dopiero zawodu.
Pochodzi z bogatej rodziny. Do redakcji podjeĝdĝa furÈ z napÚdem na cztery koïa, a na rÚku nosi wypasiony zegarek Emporio
Armani. Jaki reportaĝ zrobi ten mïody adept dziennikarstwa,
spotykajÈc siÚ ze wspomnianÈ kobietÈ? Co jej powie w trakcie
rozmowy? Czy czasem nie spyta jej: „A czy nie próbowaïa pani
siÚgnÈÊ po jakieĂ unijne dotacje? A moĝe by pani poszïa na jakiĂ
kurs? JakieĂ superszkolenie? TrochÚ, droga pani, trzeba zainwestowaÊ w siebie”. I powie to bez mrugniÚcia okiem kobiecie,
której wïaĂnie zawaliï siÚ caïy Ăwiat.
Powyĝszy przykïad pokazuje jedynie, ĝe kaĝdy z nas jest indywidualnym wszechĂwiatem, kaĝdy ma inne pojmowanie rzeczywistoĂci i swojego w niej miejsca. Kaĝdy teĝ na innym poziomie postrzega swój wïasny stres i stres innych. Nie ma na to reguïy.
Dlatego wïaĂnie zwracam TwojÈ uwagÚ przede wszystkim na
to, co siÚ dzieje w Twojej gïowie. Niezaleĝnie, czy bujasz siÚ teraz
w hamaku, czy zastanawiasz siÚ, jak tu spïaciÊ kolejnÈ ratÚ, choÊ
nie ma z czego, czy teĝ jedziesz swojÈ terenówkÈ na reportaĝ
o ludzkim nieszczÚĂciu. W kaĝdym z tych przypadków i milionie innych pokonanie stresu to nie jego caïkowita likwidacja.
To jego oswojenie, tak by daïo siÚ z nim ĝyÊ i wreszcie spokojnie
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wyspaÊ. A naleĝy to zrobiÊ za pomocÈ przekrÚcenia kilku maïych korbek w gïowie. NaprawdÚ maïych. Ale jeĂli to siÚ uda,
jeĂli uda Ci siÚ kaĝdÈ z nich z osobna ustawiÊ w odpowiedniej
pozycji, to stanie siÚ rzecz niezwykïa. Zmieni siÚ caïe Twoje ĝycie.
To dziaïa trochÚ jak ĝagiel. Wystarczy go umiejÚtnie ustawiÊ,
by pïynÈÊ, czerpiÈc z siïy wiatru. Nawet kiedy wiatr wieje nam
prosto w twarz — bo przecieĝ ĝycie rzadko nas oszczÚdza —
moĝemy tak nachyliÊ ĝagiel, tak ustawiÊ jego powierzchniÚ, by
mimo to posuwaÊ siÚ naprzód. Wiatr wieje — raz z przodu, raz
z boku, a innym razem z tyïu — my zaĂ, ustawiajÈc siÚ odpowiednio wobec niego, moĝemy czerpaÊ z niego siïÚ. To tylko kwestia
zrozumienia zasad i umiejÚtnoĂÊ ich wykorzystania w ĝyciu.
To ïatwe i trudne zarazem. atwe, bo kiedy juĝ to osiÈgamy, jesteĂmy zdziwieni, jakie to byïo proste, i jednoczeĂnie trochÚ zdruzgotani tym, jak duĝo czasu nam zajÚïo, by do tego dojĂÊ. Trudne
zaĂ dokïadnie z tych samych powodów, dla których pod latarniÈ zazwyczaj bywa najciemniej. A z innej strony trudne dlatego, ĝe czÚsto, mimo iĝ znamy rozwiÈzanie, mimo iĝ przekonujemy
do niego innych, jakoĂ nie dajemy rady zastosowaÊ go we wïasnym ĝyciu. Jest takie Êwiczenie w coachingu (to teĝ znakomite
narzÚdzie do pokonania stresu), które nazywa siÚ „obserwujÈce
ja”. Polega na tym, by wyobraziÊ sobie istnienie wïasnej kopii.
Drugiego ja. WyobraziÊ sobie, ĝe ten drugi ja wychodzi na chwilÚ
z naszego ciaïa, staje obok i udziela nam rady. Bez emocji i z odpowiednim dystansem. W wielu znanych mi osobiĂcie przypadkach w tym Êwiczeniu ludzie dajÈ sami sobie fantastyczne rady.
WiedzÈ precyzyjnie, co powinni zrobiÊ w danej sytuacji lub
z danym problemem. Kiedy jednak „wracajÈ” do swojego ciaïa,
zazwyczaj mówiÈ: „No tak, rada Ăwietna, ale jak to zrobiÊ?”.
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Nie ma na to jednego, uniwersalnego sposobu. Kaĝdy z nas
jest inny i inaczej postrzega rzeczywistoĂÊ oraz swoje w niej miejsce. Te róĝnice osobowe majÈ decydujÈcy wpïyw na to, w jaki
sposób reagujemy w stresie i jak silna moĝe to byÊ reakcja. Ponadto odczucie stresu jest tak indywidualne, ĝe trudno o nim
opowiedzieÊ. No bo jak opisaÊ to, co dzieje siÚ z luděmi w stresie? Z kaĝdym moĝe siÚ dziaÊ coĂ zupeïnie innego — jednych
Ăciska w doïku, drugich boli brzuch, inni czujÈ mrowienie, a jeszcze innych paraliĝuje strach. To dlatego wïaĂnie tak trudno podaÊ
jednÈ, ponadczasowÈ recepturÚ na walkÚ ze stresem. Do tego
dochodzi jeszcze zjawisko „przejĂcia przez Rubikon”. Kiedy mamy z nim do czynienia, zupeïnie inaczej postrzegamy stres i zupeïnie inaczej ksztaïtuje siÚ nasza nañ odpornoĂÊ. ¿eby to zobrazowaÊ, posïuĝÚ siÚ przykïadem: prowadzisz firmÚ i Twój
biznes ledwo siÚ kula. Ledwo Ci starcza na raty kredytu, ale jak
do tej pory zawsze pïacisz je na czas. Ten ledwo domykajÈcy siÚ
bilans stanowi dla Ciebie spore ěródïo stresu. Czasem nie moĝesz zasnÈÊ, zamartwiajÈc siÚ, czy bÚdziesz miaï z czego zapïaciÊ najbliĝszÈ bankowÈ ratÚ. Nawet nie chcesz sobie wyobraĝaÊ,
co by siÚ mogïo staÊ, gdybyĂ siÚ z tÈ ratÈ spóěniï. Od razu pojawia Ci siÚ przed oczami wizja komornika sprzedajÈcego caïy
Twój dobytek oraz mostu, pod którym przyjdzie Ci spÚdziÊ resztÚ
ĝycia. Na domiar zïego nadchodzi kryzys, a perfidna konkurencja odebraïa Ci wiÚkszoĂÊ klientów. Bankrutujesz. Nie masz
juĝ z czego pïaciÊ naleĝnoĂci. O wielkoĂci stresu juĝ nawet nie
ma co mówiÊ, bo wyglÈdasz jak roztrzÚsiona galaretka. Nie masz
jednak wyjĂcia — zaczynasz siÚ rozglÈdaÊ za nowym zajÚciem,
które pozwoliïoby Ci zarobiÊ na utrzymanie oraz dïugi pozostaïe po upadïej firmie. I ĝyjesz tak przez najbliĝszych kilka
miesiÚcy, starajÈc siÚ zarobiÊ pieniÈdze i odbierajÈc codziennie
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po szeĂÊ telefonów od wkurzonych wierzycieli. Powoli stajesz
na nogi i spïacasz ten okropny kredyt. Jednak po takich doĂwiadczeniach to, czy spïacisz ratÚ o czasie, czy dwa tygodnie póěniej,
przestaje mieÊ juĝ takie wielkie znaczenie. Wiesz, ĝe opóěnienie spïaty nie jest wcale takie okropne. Waĝniejsze staje siÚ dla
Ciebie to, by przetrwaÊ i podnieĂÊ siÚ z upadku, niĝ to, czy nachalnie dzwoniÈcy przedstawiciel banku bÚdzie miaï muchy
w nosie, czy teĝ nie. PrzeszedïeĂ Rubikon — dajÈce Ci baty ĝycie
uodporniïo CiÚ na stres zwiÈzany z nieterminowÈ spïatÈ dïugów.
CoĂ, co kiedyĂ sprawiaïo, ĝe nie mogïeĂ zasnÈÊ, dzisiaj CiÚ Ămieszy. Ten sam czynnik przestaï w Tobie wywoïywaÊ stres, poniewaĝ
dziÚki zmasowanemu atakowi innych czynników zdoïaïeĂ siÚ
uodporniÊ na ten jeden.
Powyĝszy przykïad pokazuje, ĝe stres nie jest czymĂ staïym.
¿e jego dziaïanie moĝe ulec zmianie, moĝe zostaÊ osïabione do
czegoĂ zupeïnie niegroěnego. I choÊ ten przykïad z dreszczykiem
nie musi CiÚ napawaÊ optymizmem, to pokazuje, ĝe zmiana podejĂcia jest moĝliwa. Co wiÚcej — pokazuje, ĝe zmiana ta dokonaïa siÚ nigdzie indziej, jak tylko w gïowie bohatera tej opowieĂci. To tam coĂ siÚ zmieniïo, coĂ zaczÚïo inaczej funkcjonowaÊ,
coĂ zaczÚïo inaczej dziaïaÊ. Moĝna by oczywiĂcie oddaÊ siÚ
analizie tego, co mogïo wpïynÈÊ na takÈ zmianÚ. Czy byï to natïok
rzeczy jeszcze bardziej stresujÈcych, czy teĝ przekonanie, ĝe niespïacona w terminie rata to jeszcze nie koniec Ăwiata, czy coĂ
jeszcze innego? Na razie nie bÚdziemy siÚ nad tym zastanawiaÊ.
Najpierw bowiem musimy odnotowaÊ jeden podstawowy fakt,
a mianowicie, ĝe taka zmiana w ogóle jest moĝliwa. ¿e moĝna
inaczej funkcjonowaÊ w stresie, niezaleĝnie od tego, co go powoduje. JeĂli przyjmiemy, ĝe istnieje taka moĝliwoĂÊ, to musimy równieĝ przyjÈÊ, ĝe w nas samych taka zmiana jest takĝe
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moĝliwa. Juĝ samo przyjÚcie takiego zaïoĝenia staïo siÚ dla mnie
na tyle intrygujÈce, ĝe postanowiïem napisaÊ o tym ksiÈĝkÚ.
O tym, ĝe dotkniÚcie tej idei zmiany jest moĝliwe nie tylko w sytuacji, gdy jesteĂmy juĝ na dnie dna i ĝycie samo nas uodparnia,
ale teĝ zanim jeszcze wydarzy siÚ cokolwiek zïego. Czyli w sytuacji sprzed katastrofy, a wiÚc takiej, kiedy silny stresor jeszcze
nie zostaï przez nas ujarzmiony. Jestem pewien, ĝe dokonanie tej
zmiany jest moĝliwe na kaĝdym etapie naszego ĝycia. Nie tylko
kiedy dzieje siÚ coĂ naprawdÚ zïego i siïÈ rzeczy bÚdziemy musieli
siÚ na te negatywne wibracje uodporniÊ, ĝeby nie zwariowaÊ,
ale równieĝ wówczas — a moĝe przede wszystkim — zanim
jeszcze cokolwiek siÚ wydarzy, a takĝe zanim siÚ nie wydarzy.
Bo skoro zmiana nastÚpuje w gïowie, to moĝe równie dobrze
nastÈpiÊ teraz.
Jednak piszÈc o zmianie, która ma siÚ dokonaÊ w naszej gïowie, nie mam na myĂli jednego rewolucyjnego tÈpniÚcia. CzegoĂ, co nas w jednej chwili wyrywa z ĝyciowego letargu. Mimo
iĝ wiem, ĝe tego typu szokujÈce terapie dziaïajÈ — jak na przykïad silne negatywne ĝyciowe zdarzenie, majÈce w konsekwencji
oczyszczajÈcÈ moc — wolÚ pójĂÊ innÈ, mniej inwazyjnÈ drogÈ.
W moim przekonaniu ta zmiana moĝe siÚ równieĝ dokonaÊ jako
suma wiÚkszej liczby maïych zmian. To równieĝ moĝe siÚ udaÊ
i przynieĂÊ trwaïy efekt. Dlatego teĝ na dalszych stronach tej
ksiÈĝki przyjrzymy siÚ stresowi i naszemu w nim zachowaniu
z róĝnych perspektyw i punktów widzenia. Tak by wyruszajÈc
w tÚ podróĝ, móc krok po kroku redefiniowaÊ swoje przekonania, system wartoĂci i przyzwyczajenia. To wcale nie jest takie
trudne, jak by siÚ mogïo wydawaÊ — wystarczy konsekwentnie
podÈĝaÊ tÈ drogÈ, a efekt bÚdzie naprawdÚ zaskakujÈcy.
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Niestety, jesteĂmy tak skonstruowani, ĝe boimy siÚ zmiany.
Boimy siÚ jej skutków oraz tego, ĝe w jej nastÚpstwie utracimy
coĂ znanego, wygodnego, coĂ, do czego jesteĂmy przyzwyczajeni.
Zmiana czÚsto oznacza dla nas wyjĂcie z magicznego krÚgu,
zwanego przez psychologów strefÈ komfortu. WewnÈtrz tej strefy
czujemy siÚ bezpieczni, potrafimy siÚ juĝ poruszaÊ, potrafimy egzystowaÊ. To, co znajduje siÚ poza niÈ, pozostaje dla nas jednÈ
wielkÈ niewiadomÈ. A jeĂli czegoĂ nie znamy, to natychmiast
w naszej gïowie pojawia siÚ strach. Dlatego tak trudno nam siÚ
zmieniÊ. Bo ten wïaĂnie strach bardzo czÚsto skutecznie blokuje
zmianÚ. Z jednej strony wiÚc coraz czÚĂciej ĝyjemy niechcianym
ĝyciem, wykonujemy zawody, których nie lubimy, chodzimy do
pracy, która nie daje nam satysfakcji, i marzymy, by to zmieniÊ.
Sama jednak zmiana nigdy nie nastÚpuje, bo oznaczaïaby wyjĂcie poza strefÚ wïasnego komfortu i zrezygnowanie z dotychczasowego pozornego bezpieczeñstwa i wygody. Szerzej o strachu
przed zmianÈ bÚdziemy mówiÊ w jednym z kolejnych rozdziaïów — tutaj skoncentrujemy siÚ tylko na sposobie oszukania
tego mechanizmu. Ten sposób to metoda Kaizen.
Najpierw jednak przyjrzyjmy siÚ budowie naszego mózgu.
Znajduje siÚ w nim narzÈd zwany ciaïem migdaïowatym. NarzÈd
ten to pamiÈtka z czasów, w których biegaliĂmy z maczugami
i skakaliĂmy po drzewach. Moĝemy odnotowaÊ jego podwyĝszonÈ aktywnoĂÊ, kiedy dziaïamy w lÚku czy stresie. W takich sytuacjach ciaïo migdaïowate odcina czÚĂÊ poïÈczeñ nerwowych
z korÈ mózgowÈ, na skutek czego nastÚpuje zablokowanie racjonalnego myĂlenia i wïÈcza siÚ mechanizm „uciekaj albo walcz”.
DziÚki temu przeraĝeni uciekamy, zanim zdÈĝymy pomyĂleÊ.
Ostatnio w sieci wĂród setek gïupawych filmików pojawiï siÚ
i taki, w którym dowcipni koledzy przypinajÈ do paska spodni
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jednego z nich gumowego wÚĝa na sznurku. Chïopak dostrzega
wÚĝa, zaczyna uciekaÊ i jednoczeĂnie zauwaĝa, ĝe wÈĝ go goni,
jest wciÈĝ tuĝ za nim. To dokïadnie ten moment — przeraĝenie, ucieczka i zero racjonalnego myĂlenia. Bohater ĝartu kolegów
nie zastanawia siÚ, skÈd nagle na ulicy wziÈï siÚ wÈĝ. Nie interesuje go teĝ, jak to moĝliwe, ĝe wÈĝ tak szybko zasuwa. Po prostu wieje, gdzie pieprz roĂnie, ku uciesze rozbawionych kumpli.
Tak dziaïa ciaïo migdaïowate — uciekaj albo walcz, ale najczÚĂciej — uciekaj!
Metoda Kaizen wypracowaïa sposób na oszukanie tego mechanizmu. I to prostszy, niĝby siÚ mogïo wydawaÊ. Mówi ona,
ĝe najlepszym sposobem na zmianÚ jest dokonywanie jej za pomocÈ maïych, prawie niezauwaĝalnych kroków, tak by ciaïo migdaïowate nie zareagowaïo. Innymi sïowy, zmiana musi byÊ na
tyle maïa, by nie powodowaïa lÚku czy oporu. ZaĂ zmiana duĝa
i ta, której docelowo chcemy dokonaÊ, ma byÊ sumÈ maïych,
konsekwentnych dziaïañ — zgodnie ze sïynnym powiedzeniem
tao: „Podróĝ na tysiÈc mil zaczyna siÚ od pierwszego kroku”.
Waĝna jest tylko konsekwencja. Co wiÚcej, duĝa zmiana wcale
nie musi dokonywaÊ siÚ bardzo powoli, bo czÚsto maïe zmiany
powodujÈ, ĝe to, co chcieliĂmy zmieniÊ, zmienia siÚ szybciej,
niĝ sÈdzimy. ZilustrujÚ to na prostym przykïadzie pozbywania
siÚ nawyku sïodzenia herbaty, którego uĝyïem równieĝ w ksiÈĝce
Schudnij z Kaizen. Jednak ten prosty przykïad znakomicie oddaje to, w jaki sposób dziaïa opisywana tutaj metoda.
Zaïóĝmy, ĝe ktoĂ sïodzi herbatÚ czterema ïyĝeczkami cukru
i chce siÚ pozbyÊ tego przyzwyczajenia. Najpierw namawiamy go
do przejĂcia na kostki. Jedna kostka cukru to prawie idealny odpowiednik jednej ïyĝeczki. A zatem zamieniamy mu cztery ïyĝeczki cukru na cztery kostki. Kolejnym krokiem jest namóKup książkę

Poleć książkę

Stres

wienie go do podzielenia jednej z kostek cukru na osiem mniej
wiÚcej równych czÚĂci przy uĝyciu noĝa z zÈbkami oraz deski.
Zabieg ten zajmie mu co najwyĝej kilkanaĂcie, no moĝe kilkadziesiÈt sekund. W koñcu prosimy, by pierwszego dnia wrzuciï
do swojej herbaty trzy kostki cukru i siedem czÈstek pokrojonej
kostki. Moĝemy z duĝym prawdopodobieñstwem zaïoĝyÊ, ĝe
nie poczuje róĝnicy „w sïodkoĂci” herbaty. Odpowiedzialna jest
za to iloĂÊ, poniewaĝ zamiast 20 g (a cztery kostki to wïaĂnie 20 g)
posïodziï herbatÚ za 19,375 g cukru. Musiaïby byÊ ogólnoĂwiatowym mistrzem kubków smakowych, ĝeby wyczuÊ tak drobnÈ
róĝnicÚ. Zatem jeĂli jej nie czuje, to nie ma siÚ przeciwko czemu
buntowaÊ i narzekaÊ, ĝe herbata jest niedosïodzona. Kaĝdego
kolejnego dnia czyni to samo, ale odejmuje z porcji cukru o 1/8
kostki wiÚcej. To ĝadne wyrzeczenie, ĝaden dyskomfort, ĝadne
wyzwanie. A co siÚ dzieje po oĂmiu dniach? Sïodzi o jednÈ ïyĝeczkÚ mniej niĝ dotychczas i nawet nie zauwaĝa róĝnicy! A po
miesiÈcu? Przestaje sïodziÊ w ogóle!
I tak wïaĂnie dziaïa magia tej metody, którÈ moĝna przeïoĝyÊ na wiele dziedzin naszego ĝycia. W tej ksiÈĝce opiszÚ, jak
moĝemy cukier zamieniÊ na stres i jak skutecznie moĝemy sobie
z nim poradziÊ. Jedyny zaĂ warunek, by opisywana tu metoda
zadziaïaïa, to konsekwencja w jej stosowaniu. Konsekwencja
wykonywania maïych kroków w poĝÈdanym kierunku.
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