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Wprowadzenie

Na poczÈtku 2007 roku znalazïam siÚ na dnie.
Mój ówczesny partner przekonaï mnie do rzucenia pracy i zmiany
miejsca zamieszkania. Kiedy planowaliĂmy przeprowadzkÚ, odkryïam,
ĝe przez caïy czas trwania zwiÈzku byïam okïamywana, a mÚĝczyzna ten
zmyĂliï historiÚ o zachorowaniu na raka, by ukryÊ w ten sposób swoje
uzaleĝnienie od narkotyków. WyciÈgnÈï ode mnie tysiÈce dolarów,
a w tym samym tygodniu, kiedy poznaïam prawdÚ, trzymaïam juĝ
w dïoni pozytywny test ciÈĝowy. MiesiÈc póěniej zostaïam kompletnie
bez pieniÚdzy i bez faceta. Oszukano mnie.
Byïam upokorzona, a do tego bez grosza przy duszy, bez pracy
i miejsca do ĝycia, no i w ciÈĝy. Na dodatek rok wczeĂniej mój pierwszy
mÈĝ zostawiï mnie dla innej kobiety.
Caïe to politowanie, którego doĂwiadczaïam ze strony rodziny,
przyjacióï i znajomych, byïo nie do zniesienia. Dosïownie czuïam ich
dyskomfort, kiedy przebywaïam w ich pobliĝu — nie wiedzieli, co powiedzieÊ ani co zrobiÊ. Niektóre osoby mnie unikaïy — tak jakby nie
chciaïy siÚ do mnie zbliĝaÊ w obawie, ĝe moje nieszczÚĂcie im siÚ udzieli,
jak zaraěliwa choroba. Nienawidziïam mojego ĝycia i siebie za to, co
doprowadziïo mnie do miejsca, w którym siÚ znalazïam.
SamotnoĂÊ i poczucie wstydu byïy paraliĝujÈce. Zdawaïo mi siÚ, ĝe
wszystkie znane mi osoby byïy w szczÚĂliwych zwiÈzkach, miaïy dzieci,
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a jeĂli nie miaïy staïego partnera, to z pewnoĂciÈ nie tkwiïy w dziadostwie, w którym siÚ znalazïam. Czuïam siÚ jak niepeïnowartoĂciowy
towar, nie wspominajÈc o przekonaniu, ĝe byïam najgïupszÈ kobietÈ
wszech czasów. Zadawaïam sobie ciÈgle te same pytania: Jak siÚ tu znalazïam, jak mogïam byÊ taka gïupia? Co jest ze mnÈ nie tak?.
Z perspektywy czasu wiem juĝ, ĝe przez wiele lat, nim jeszcze trafiïam na dno, budowaïam ĝycie, w którym ksztaïtowaïam siÚ na kogoĂ,
kogo, jak sÈdziïam, inne osoby chciaïy we mnie widzieÊ. Moja dusza
byïa roztrzaskana i nie miaïam zielonego pojÚcia o wïasnej wartoĂci.
¥wiat mnie paraliĝowaï. Panikowaïam na samÈ myĂl o tym, co by siÚ
staïo, gdyby ludzie zobaczyli prawdziwÈ mnie. Byïam przeraĝona,
wyobraĝajÈc sobie, ĝe ludzie dowiedzÈ siÚ, ile tak naprawdÚ nie wiem.
Baïam siÚ, ĝe zobaczÈ, jak bardzo potrzebowaïam innych ludzi, i po
prostu pragnÚïam kochaÊ i byÊ kochanÈ. Zbudowaïam ĝycie wokóï
perfekcji, autodestrukcji i potrzeby kontroli otoczenia. Wokóï nawyków i zachowañ, które, jak sÈdziïam, miaïy daÊ mi bezpieczeñstwo.
Ale wszystko to siÚ skoñczyïo.
Kiedy stopniowo zaczÚïam dochodziÊ do siebie i skïadaÊ swoje
ĝycie w caïoĂÊ, odkryïam, ĝe nie byïam jedynÈ kobietÈ, która zbudowaïa
swoje ĝycie na podstawie takich wïaĂnie zachowañ. RozwijajÈc swojÈ
firmÚ coachingowÈ, pomagajÈc innym kobietom w odkrywaniu ich
prawdziwego „ja”, uĂwiadomiïam sobie, ĝe wiele kobiet równieĝ kierowaïo siÚ w ĝyciu tymi destrukcyjnymi nawykami. I zastanawiaïy siÚ,
dlaczego czujÈ siÚ tak podle.
W miarÚ upïywu czasu zaczÚïam dostrzegaÊ, ĝe istniaï konkretny
wzorzec zachowañ, który nie pozwalaï kobietom na podniesienie siÚ
z dna. Zachowania te byïy niezwykle powszechne. RozmawiajÈc z kobietami o zranionych sercach i duszach, odkryïam, ĝe wszystkie one cierpiaïy na czternaĂcie niekorzystnych zachowañ i sposobów myĂlenia,
które zaczÚïam powoli nazywaÊ.
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Kiedy zobaczyïam wszystkie czternaĂcie zachowañ razem, zaczÚïam
rozumieÊ, ĝe choÊ to normalne, iĝ ĝycie potrafi nas powaliÊ, to te niekorzystne nawyki nie pozwalajÈ nam siÚ podnieĂÊ. Ale jeĂli tylko zwrócimy
na nie uwagÚ, zidentyfikujemy je i siÚ ich pozbÚdziemy, moĝemy odkryÊ
drogÚ wiodÈcÈ do odzyskania siïy i szczÚĂcia.
Kiedy zaczÚïam pracowaÊ nad sobÈ, a potem teĝ przekazywaÊ tÚ
wiedzÚ innym, myĂlaïam, ĝe ĝyÊ moĝna w dobry i zïy sposób. SÈdziïam,
ĝe jeĂli poddajemy siÚ nawykom, o których przeczytasz w tej ksiÈĝce, to
jesteĂmy skazane na zagïadÚ i nieszczÚĂcie.
ChwyÊ siÚ czegoĂ. To, co teraz powiem, moĝe byÊ szokiem.
Wszystkie zachowania opisane w tej ksiÈĝce sÈ caïkowicie normalne. Nikt nie przeczyta tej pracy, myĂlÈc: „Nie, nie robiÚ czegoĂ
takiego”. Nie ma w tym nic zïego. WrÚcz przeciwnie. Czasami potrzebujemy tych zachowañ, by siÚ broniÊ. Potrzebujemy ich, by ustrzec
siÚ przed cierpieniem bÚdÈcym czÚĂciÈ ĝycia. Tego siÚ wïaĂnie nauczyïyĂmy, a zachowania te przynoszÈ efekty — przez chwilÚ. Dopiero kiedy
dajemy im zbytniÈ swobodÚ, przestajÈ nas chroniÊ, a wrÚcz trzymajÈ
nas przy ziemi po upadku.
Niektóre poradniki rozwojowe próbujÈ CiÚ przekonaÊ, ĝe to, co
oferujesz wszechĂwiatowi, otrzymujesz teĝ w zamian, a Twoja energia
i nastawienie okreĂlajÈ TwojÈ sytuacjÚ ĝyciowÈ i otaczajÈcÈ rzeczywistoĂÊ. NiegdyĂ w to wierzyïam, ale po przyjrzeniu siÚ Ăwiatu i ludziom
uĂwiadomiïam sobie coĂ…
¿ycie po prostu siÚ toczy.

Życie jest trudne. Nie dlatego, że robimy coś źle, ale dlatego,
że życie jest trudne.
— GLENNON DOYLE MELTON
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Trudne chwile siÚ zdarzajÈ, ludzie to dupki, partnerzy rzucajÈ drugÈ
poïówkÚ, dzieci wpadajÈ w szaï, nastolatki sprawiajÈ, ĝe nie potrafimy
przez te wszystkie zmartwienia spaÊ, lekarze stawiajÈ diagnozy, których
siÚ nie spodziewamy. Nie robisz nic ěle. Nie emanujesz „zïymi wibracjami”. To po prostu ĝycie.
Ale jednak zastanawiasz siÚ, czy aby nie robisz czegoĂ ěle, bo inni
ludzie zdajÈ siÚ mieÊ wszystko poukïadane, a Ty nie. WiÚc czujesz siÚ
samotna i zagubiona.
Kiedy tak siÚ dzieje, kupujesz ksiÈĝki rozwojowe i sïuchasz motywujÈcych podkastów, liczÈc na jakieĂ sugestie. Przecieĝ ktoĂ musi znaÊ
odpowiedzi na wielkie pytania ĝycia, prawda? Sekrety? Instrukcje
obsïugi? Robisz listÚ: medytacja, joga, zdrowe smoothie, do tego kilka
osób do Ăledzenia na Instagramie i te wszystkie ksiÈĝki.
Ale sytuacja wyglÈda nastÚpujÈco: ĝadna z takich list nie da Ci
szczÚĂcia i radoĂci.
„Odpowiedě” — klucz do bram szczÚĂcia — odnajdujemy w poïÈczeniu elementów Twojej przeszïoĂci z aktualnymi zachowaniami
oraz w przyjrzeniu siÚ rzeczom, które sprawiajÈ Ci ból. Chodzi o zmierzenie siÚ z przeciwnoĂciami losu, przepracowanie ich i o kochanie
samej siebie. SzczÚĂcie to akceptowanie uczuÊ i emocji, których doĂwiadczasz przy takiej pracy (nawet jeĂli nie majÈ one dla Ciebie sensu
i wydajÈ siÚ zïe), a potem zaczynanie caïego procesu od poczÈtku. To
wïaĂnie wolnoĂÊ i spokój ducha.
KsiÈĝka ta omawia, w jaki sposób rozpoznawaÊ niekorzystne zachowania i zastÚpowaÊ je lepszymi. Popeïnij bïÈd, a potem spróbuj
ponownie. Raz po raz. MówiÚ tutaj o podejmowaniu dziaïañ. Nie tylko
o czytaniu i myĂleniu sobie: „Hm, dobrze brzmi”. Nie. ChcÚ, abyĂ myĂlaïa: „Hm, dobrze brzmi, choÊ trochÚ niekomfortowo. SpróbujÚ to
zrobiÊ. I pewnie popsujÚ. Ale siÚ nie poddam, poniewaĝ jestem zmÚczona mojÈ aktualnÈ sytuacjÈ”.
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Jak wynieść z tej książki
jak najwięcej?

DziesiÚÊ lat temu, kiedy po rozwodzie udaïam siÚ na terapiÚ, usiadïam
na fotelu w gabinecie terapeuty i powiedziaïam: „Jak dïugo zajmie mi
poskïadanie siÚ w caïoĂÊ po tym wszystkim? Poniewaĝ jestem gotowa
i chcÚ zaczÈÊ”.
Zapewne nawet zerknÚïam wtedy na zegarek — moĝe miaïam nadziejÚ, ĝe uda nam siÚ wszystko zaïatwiÊ w ciÈgu godziny. Chciaïam
szybkiego rozwiÈzania.
Ale nikogo juĝ dziĂ nie dziwi, ĝe rozwój osobisty to proces, a nie
szybkie rozwiÈzanie. Jednak wcale nie powstrzymuje nas to przed pragnieniem otrzymania konkretnej, zrozumiaïej odpowiedzi. Pragniemy
rozwiÈzañ. Procesów krok po kroku, pozwalajÈcych nam odhaczaÊ
kolejne pozycje z listy, na której koñcu widnieje cel ostateczny: szczÚĂcie, wewnÚtrzny spokój, uzdrowienie zïamanego serca. Szukamy guru
i ekspertów, którzy nam odpowiadajÈ, których podziwiamy; zabieramy
siÚ do pracy i czekamy, aĝ niebiosa siÚ otworzÈ i spïynie na nas caïe
to samopomocowe bïogosïawieñstwo.
Moĝe i niebiosa te rzeczywiĂcie siÚ otworzÈ, a moĝe i nie. Kaĝdy
z nas ma innÈ ĂcieĝkÚ i podróĝ do odbycia. Niektórzy ludzie zmieniajÈ
siÚ szybko, zaĂ inni potrzebujÈ wiÚcej czasu. Tak czy siak, chcÚ, byĂ
dostrzegïa potÚgÚ zrozumienia i poznania samej siebie. Przykïadowo,
powiedzmy, ĝe wyprawiïaĂ niesamowite przyjÚcie. NastÚpnego ranka
11
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budzisz siÚ i leniwie idziesz do kuchni, wiedzÈc, ĝe musisz posprzÈtaÊ.
Wkraczasz w mroki pomieszczenia — co jest pierwszÈ rzeczÈ, którÈ
robisz? Czy zaczynasz sprzÈtaÊ po ciemku? Nie, wïÈczasz Ăwiatïo!
Widzisz teraz, co CiÚ czeka — wiesz, co trzeba wyrzuciÊ, co umyÊ, a co
odïoĝyÊ na miejsce.
To samo dotyczy rozwoju osobistego. Najpierw musisz zobaczyÊ, co
trzeba zmieniÊ w swoim ĝyciu — zrobienie listy pomoĝe Ci potem
w dobraniu odpowiednich narzÚdzi.
Napisaïam tÚ ksiÈĝkÚ, by pomóc Ci w przeĂledzeniu Twojej samoĂwiadomoĂci. Kiedy wiesz, co sprawia, ĝe siÚ potykasz, i co odbiera Ci
szczÚĂcie, moĝesz zmieniÊ swój kurs. ChcÚ, abyĂ uĂwiadomiïa sobie, co
sprawia, ĝe czujesz siÚ jak ĂmieÊ, i byĂ poznaïa swoje wartoĂciowe cechy
równie dobrze, jak znasz swojÈ listÚ zakupów. Wiesz, jakÈ kawÚ lubisz,
i wiesz, kto powinien zwyciÚĝyÊ w Kawalerze do wziÚcia, ale czy wiesz,
jak chcesz przeĝyÊ swoje ĝycie? Kaĝdego dnia? Czy w ogóle znasz swoje
wyzwalacze, czy potrafisz je rozpoznaÊ? Poniewaĝ gdy to umiesz, jesteĂ
Ăwiadoma swoich potkniÚÊ i moĝesz siÚ poprawiÊ — tak wïaĂnie zaczynasz ksztaïtowaÊ zadowalajÈce ĝycie.
W ksiÈĝce tej zgromadziïam równieĝ dodatkowe pomocne materiaïy, takie jak medytacje czy arkusze robocze, powiÈzane z zachowaniami, o których przeczytasz w kolejnych rozdziaïach. Udaj siÚ na
www.yourkickasslife.com/HTSFLS-study, aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej1.
NadrzÚdnym celem jest uwaĝne dostrzeganie swoich zachowañ,
identyfikowanie miejsc, w których nawyki majÈ niekorzystne efekty,
i zrobienie tego, co w Twojej mocy, by zmieniÊ destruktywne zachowania. Kiedy tak zrobisz, zaczniesz zmierzaÊ w kierunku szczÚĂcia.

1

Strona w jÚzyku angielskim — przyp. red.
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KLUCZE DO SUKCESU
PatrzÈc wstecz, nauczyïam siÚ czegoĂ waĝnego w trakcie wïasnej podróĝy.
To, co byïo niezwykle istotne dla mojego sukcesu w kaĝdym aspekcie
ĝycia w ciÈgu ostatniej dekady — przyjaěni, maïĝeñstwie, macierzyñstwie, karierze, ciele — nie ma nic wspólnego z byciem mÈdrzejszÈ
od innych czy z odkryciem sekretu albo pojedynczego narzÚdzia. Kluczem jest konsekwencja i zaangaĝowanie w pracÚ nad sobÈ. A jest to
zajÚcie na caïe ĝycie. Nie wystarczy przeczytaÊ jednÈ ksiÈĝkÚ czy udaÊ
siÚ na jeden warsztat albo pracowaÊ nad sobÈ tylko wtedy, kiedy dziadostwo zawiewa Ci w twarz. Rozwój osobisty ma charakter ciÈgïy.
Upadasz i podnosisz siÚ raz po raz. Chodzi o to, by dbaÊ o maïe i duĝe
zwyciÚstwa. Chodzi o te przebïyski, których doĂwiadczasz, kiedy nawet
nie wiedziaïaĂ, ĝe miaïaĂ jakiĂ problem.

Kluczem jest konsekwencja i zaangażowanie
w pracę nad sobą.

Niewaĝne, co CiÚ spotkaïo, niewaĝne, gdzie siÚ teraz znajdujesz albo
gdzie bÚdziesz za kilka lat. Twoje szanse na zyskanie tego, co uwaĝasz
za wspaniaïe, udane ĝycie, zaleĝÈ tylko od Twojej zdolnoĂci do poĂwiÚcenia siÚ pracy nad sobÈ i bycia w niej konsekwentnÈ. A jeĂli twierdzisz, ĝe nie masz na to czasu, to powiem Ci, ĝe na pewno znajdziesz
czas na czucie siÚ podle. Masz czas. Po prostu musisz popracowaÊ nad
priorytetami. Sïowa na tej stronie nie majÈ ĝadnego znaczenia, o ile nie
postanowisz przyjrzeÊ siÚ wïasnemu ĝyciu i nie podejmiesz dziaïañ.
Na koñcu kaĝdego z rozdziaïów znajdziesz listÚ waĝnych pytañ.
Poniewaĝ nie wystarczy tylko czytaÊ na temat niekorzystnych zachowañ, kiwaÊ gïowÈ i myĂleÊ: „Tak, tak wïaĂnie robiÚ” lub „Zgadzam siÚ
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z tobÈ”, a potem dalej robiÊ to, co robiïaĂ. Pytania te pomogÈ Ci
przyjrzeÊ siÚ Twojemu ĝyciu, a kiedy tak uczynisz, sama sobie zaoferujesz pewne pomysïy (spisujÈc je), które pomogÈ Ci w dokonaniu rzeczywistej zmiany w ĝyciu. Przygotuj wiÚc kartkÚ papieru i odpowiadaj
na te pytania, sama dla siebie, z przyjacióïkÈ czy nawet w grupie.

A TERAZ UWAŻAJ
Nie liczÈc konsekwentnego postÚpowania i poĂwiÚcenia siÚ pracy, jest
jeszcze jedna rzecz, którÈ chcÚ podkreĂliÊ, a która pomoĝe Ci wynieĂÊ
z tej ksiÈĝki jak najwiÚcej. Mowa o skupieniu, o uwaĝnoĂci. Omówimy
róĝne zachowania i sposoby myĂlenia, które z pewnoĂciÈ rozpoznasz
u siebie. ChcÚ, abyĂ po lekturze tej ksiÈĝki zachowaïa w ĂwiadomoĂci
obraz tego, jak kaĝdy z tych nawyków wyglÈda w Twoim przypadku
(jeĂli rzeczywiĂcie CiÚ dotyczy). ChcÚ teĝ, byĂ zachowaïa równieĝ zestaw
narzÚdzi, który pomoĝe Ci takie zachowanie zmieniÊ. Prawdziwa zmiana nastÚpuje wtedy, kiedy nauczysz siÚ szybko zauwaĝaÊ u siebie te
nawyki w codziennym ĝyciu.
Mowa tu o tym, by siÚ zatrzymaÊ, kiedy godzisz siÚ na coĂ, czego nie
chcesz, a po dziesiÚciu sekundach myĂlisz: „Cholera, znowu to zrobiïam”. Albo kiedy odczuwasz smutek po odwiezieniu swojego dziecka
w jego pierwszy dzieñ szkoïy, wracasz do domu, czujesz gromadzÈce
siÚ ïzy i zaczynasz sprzÈtaÊ caïy dom. ChcÚ, byĂ siÚ zatrzymaïa i powiedziaïa do siebie: „Ups, próbujÚ byÊ silna i siÚ znieczuliÊ”. To wïaĂnie
zwyciÚstwo. Nie chodzi bowiem o to, by siÚ karaÊ za niekorzystne zachowania, ale o to, by je dostrzec, a potem przetestowaÊ nowe narzÚdzia.
To wïaĂnie uwaĝnoĂÊ.
Czasami jednak moĝna w tym przesadziÊ. Niektórzy powiedzÈ,
ĝe „myĂlisz za duĝo”, ale chodzi o coĂ wiÚcej. W rozwoju osobistym
wiele kobiet ma skïonnoĂÊ do rozkïadania swoich zachowañ na czÚĂci
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pierwsze; pragnÈ nazwaÊ wszystko, co robiÈ. Czy jest to dobre? UwaĝnoĂÊ jest w porzÈdku, nie? A moĝe to ěle? Obsesja nie jest korzystna, prawda? SkÈd mamy wiedzieÊ, kiedy coĂ analizowaÊ, a kiedy po
prostu wyrzuciÊ to z gïowy? A co, jeĂli czegoĂ nie moĝemy z tej gïowy
wyrzuciÊ — jeĂli taka samoanaliza jest staïÈ w naszym ĝyciu?
Takie nadmierne myĂlenie nazywamy „nadidentyfikacjÈ”; dotyczy
ono naszej skïonnoĂci do przesadnej analizy wszystkiego, co robimy.
Zjawisko to czÚĂciej wystÚpuje u inteligentnych kobiet sukcesu.
JeĂli wiÚc przyïapiesz siÚ na robieniu czegoĂ takiego, to przede
wszystkim pamiÚtaj, ĝe jesteĂ normalna i pragnÚ pochwaliÊ Twoje poĂwiÚcenie siÚ pracy nad sobÈ. Ale nie chodzi nam o szufladkowanie
wszystkich Twoich stanów emocjonalnych i mentalnych. Staraj siÚ
zwracaÊ na nie uwagÚ, ale jednoczeĂnie nie przesadzaj. Zidentyfikuj,
kiedy najczÚĂciej siÚ potykasz i co moĝesz poprawiÊ, ïap siÚ na tym,
kiedy te zachowania wystÚpujÈ, wprowadzaj nowe strategie w miarÚ
ich poznawania i niech to juĝ wystarczy. I nie zapomnij, by byÊ dla
siebie miïÈ!

KILKA SŁÓW O POCZUCIU WSTYDU
Latem 2014 roku udaïam siÚ do San Antonio w Teksasie na szkolenie
The Daring Way™, bazujÈce na badaniach dr Brené Brown. WstrzÈsnÚïo to caïym moim ĝyciem — zarówno osobistym, jak i zawodowym.
Bardzo siÚ cieszÚ, ĝe temat wstydu zaczyna byÊ istotny w rozwoju osobistym, i po wiecznoĂÊ jestem wdziÚczna Brené za jej pracÚ. W ksiÈĝce
tej zapoznasz siÚ z kilkoma narzÚdziami i koncepcjami, które zaczerpnÚïam z jej badañ.
Wstyd wydaje siÚ dziĂ modnym sïowem i bardzo dobrze — ludzie
wiÚcej dziĂ mówiÈ o rzeczach, które powstrzymujÈ ich przed osiÈgniÚciem szczÚĂcia. Ale raz po raz kobiety mówiïy mi, ĝe uwaĝajÈ, iĝ nie
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doĂwiadczajÈ wstydu, nawet jeĂli byïo zupeïnie inaczej. Tak jakby
nie potrafiïy zidentyfikowaÊ odczuwanych przez siebie uczuÊ. Rozumiem
to. Kiedy myĂlimy o kimĂ odczuwajÈcym wstyd, wyobraĝamy sobie
osobÚ, która zrobiïa niewyobraĝalne rzeczy, a one wyszïy na jaw: przyïapano jÈ na defraudacji pieniÚdzy jej parafii i wszyscy juĝ o tym wiedzÈ.
Przyïapano go na romansie z jego psychiatrÈ i wszyscy o tym plotkujÈ.
KtoĂ moĝe teĝ odczuwaÊ wstyd za innÈ osobÚ: jego mama, alkoholiczka, przyszïa na szkolne przedstawienie pijana, albo jej dziecko
trafiïo do wiÚzienia za kradzieĝ.
UĂwiadomiïam sobie jednak, ĝe wstyd jest nie tylko powszechniejszy, niĝ sÈdzimy, ale doĂwiadczamy go — bardzo czÚsto — w osobistych sytuacjach. Nie lubiÚ tego uĂwiadamiaÊ kobietom, które myĂlÈ,
ĝe sÈ wolne od wstydu, ale wszystkie tego uczucia doĂwiadczamy. A jeĂli
siÚ do tego nie przyznajemy albo tego nie dostrzegamy, jeĂli tego
szczerze nie identyfikujemy i nie pracujemy z tym uczuciem, nie
uczymy siÚ na jego podstawie, wtedy wstyd nas kontroluje. Uciekamy
od uczucia, którego istnienia nawet nie jesteĂmy Ăwiadome.
Brené Brown opisuje wstyd jako „intensywne, bolesne uczucie lub
przekonanie, ĝe jesteĂmy wadliwi, a tym samym niegodni miïoĂci
i przynaleĝnoĂci — coĂ, czego doĂwiadczyliĂmy, co zrobiliĂmy lub
czego nie udaïo nam siÚ zrobiÊ, co czyni nas niegodnymi bliskoĂci
z innymi luděmi”.
To wspaniaïa i bardzo pomocna definicja, poniewaĝ wiele z nas
nie jest Ăwiadomych tego, ĝe czujemy siÚ „niegodne bliskoĂci”. Pozwólcie, ĝe wytïumaczÚ, jak to wyglÈda, jak siÚ manifestuje w naszym dorosïym ĝyciu i co ma wspólnego z zachowaniami i nawykami, o których
przeczytasz.
ZacznÚ od przykïadu sytuacji, którÈ wspominam z czasów szkoïy,
a która dotyczy publicznego poniĝenia.
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Rozdanie dyplomów w mojej ósmej klasie. Miaïam na sobie piÚknÈ
sukienkÚ, którÈ kupiïam wraz z mamÈ, a takĝe poĝyczony od niej
piÚkny rozpinany sweter ze stanowczo za duĝymi jak dla mnie poduszkami na ramionach. Ale byï to przecieĝ 1989 rok, wiÚc wszystko
byïo idealnie. Kiedy wraz z rodzicami szliĂmy przez parking, zobaczyïy
mnie dwie dziewczyny, z rodzaju tych popularnych. Jedna z nich
wskazaïa na mnie i powiedziaïa do drugiej: „O Boĝe, co ona ma na
sobie?!”. A potem byï tylko histeryczny Ămiech. Jeszcze rano czuïam siÚ
bardzo piÚkna i pewna siebie, ale po tej sytuacji na parkingu w mojej
gïowie dominowaïy okropne emocje.
To wïaĂnie byï wstyd.
Takie drobne sytuacje wcale nie naleĝÈ do rzadkoĂci; wszystkie
doĂwiadczyïyĂmy w ĝyciu publicznego poniĝenia. Kaĝda osoba, która
uczÚszczaïa do szkoïy, moĝe siÚ podzieliÊ takÈ historiÈ (albo i nawet
wieloma). Kiedy byïyĂmy maïe, zawstydzali nas rodzina i przyjaciele
albo otoczenie w szkole. W dorosïym ĝyciu dostrzegamy podobne sytuacje w naszych zwiÈzkach, w pracy, wĂród przyjacióï i w rodzinie.
Inny, nieco Ăwieĝszy przykïad ujawnia toĝsamoĂÊ, którÈ nasze spoïeczeñstwo traktuje jako „nieakceptowanÈ”, co czÚsto prowadzi do odczuwania wstydu. Kilka lat temu przeprowadziliĂmy siÚ do nowego
stanu, co wiÈzaïo siÚ z nowÈ szkoïÈ dla moich dzieci. Byïam na spotkaniu z dyrektorem podstawówki, nowym nauczycielem mojego syna
i jego specjalnÈ opiekunkÈ. Mój syn choruje na autyzm, a jego psycholog przesïaï do nowej szkoïy odpowiedniÈ dokumentacjÚ.
RozpoczÚïo siÚ spotkanie, a opiekunka zaczÚïa na gïos czytaÊ historiÚ
chorób mojego syna. Niewinnie zaczÚïa: „Colton mieszka ze swojÈ
matkÈ, ojcem i siostrÈ. Jego matka w przeszïoĂci naduĝywaïa alkoholu…”. Nie mam pojÚcia, co byïo potem, poniewaĝ wszystko, co sïyszaïam, to krew buzujÈcÈ w moich uszach i grzmoty wïasnego serca.
Nie wspominajÈc o nadmiernym poceniu siÚ.
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Nowe miasto, nikogo w nim nie znaïam. ChwilÚ wczeĂniej toczyïam
miïÈ rozmowÚ z tÈ kobietÈ i myĂlaïam, ĝe moĝemy siÚ zaprzyjaěniÊ.
Kiedy przeczytaïa na gïos: „Jego matka w przeszïoĂci naduĝywaïa alkoholu”, pomyĂlaïam: Czy powinnam jej przerwaÊ i powiedzieÊ, ĝe od lat
nie tknÚïam ani kropli? Czy bÚdÈ o mnie plotkowaÊ? Czy wïaĂnie mnie
oceniajÈ?. Odczuwaïam przemoĝnÈ potrzebÚ ucieczki, bronienia siÚ
i pïaczu, wszystko w tym samym czasie.
Wspólnym elementem wszystkich opowieĂci o poniĝeniu i wstydzie
jest to, ĝe opowiadajÈce je osoby czujÈ siÚ podle. NaprawdÚ, ale to
naprawdÚ okropnie. Nie ma innej takiej emocji. Jak ujÚïa to Brené
Brown: „Wstyd dotyka nas caïoĂciowo”. To uczucie tak powszechnie
znienawidzone, ĝe kiedy go doĂwiadczamy, nigdy, ale to nigdy nie chcemy go odczuÊ ponownie. Nigdy. Moĝemy o tym Ăwiadomie nie myĂleÊ, ale
w gïÚbi siebie wiemy, ĝe chcemy, by uczucie to jak najszybciej odeszïo.
Moje poniĝenie na rozdaniu dyplomów miaïo miejsce ponad 25 lat
temu. Szczegóïy jednak sÈ tak wyraěne, jakby to byïo wczoraj — pamiÚtam nawet nazwiska tych dwóch dziewczÈt. Uczucia z tamtego dnia
wyryïy siÚ w moim umyĂle i zaczÚïy ksztaïtowaÊ nie tyle to, kim jestem,
ale to, jak siÚ zachowujÚ.
To dlatego tak waĝne jest zrozumienie, jak identyfikowaÊ poczucie
wstydu, nim zaczniemy mówiÊ o czternastu pozostaïych zachowaniach. Wszystkie mamy instynkt unikania wstydu. Czy jesteĂmy tego
Ăwiadome, czy nie, idziemy przez ĝycie, starajÈc siÚ tego uczucia unikaÊ, a unikanie to staje siÚ siïÈ, która napÚdza pozostaïe zachowania.
To tutaj rodzÈ siÚ perfekcjonizm, dogadzanie innym kosztem siebie,
obwinianie, autodestrukcja, znieczulenie emocjonalne czy izolacja
spoïeczna, kontrola otoczenia, przesadne dÈĝenie do osiÈgniÚÊ czy sukcesów i wszystkie pozostaïe zachowania i nawyki, o których poczytasz
w tej ksiÈĝce. JeĂli regularnie doĂwiadczasz tych zachowañ, to zgadnij:
co nimi steruje? WSTYD.
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JeĂli nie poznasz roli wstydu w swoim ĝyciu, ten moĝe przejÈÊ
kontrolÚ i pchnÈÊ CiÚ ku zachowaniom, o których przeczytasz w mojej
pracy. JeĂli uwaĝasz, ĝe nie odczuwasz wstydu, to zapewne ciÈgle od
niego uciekasz.
CzytajÈc kolejne rozdziaïy, wiedz, ĝe najprawdopodobniej opisywane przeze mnie zachowania sÈ dla Ciebie sposobem chronienia
siÚ. PamiÚtaj, ĝe omawiane nawyki to rzeczy, które robisz, by uchroniÊ
siÚ przed poczuciem wstydu, i doceñ to, ĝe próbujÈ CiÚ chroniÊ —
a potem przygotuj siÚ, by z nich zrezygnowaÊ.
Poniewaĝ kiedy dÈĝysz do perfekcji, zadowalania ludzi, kiedy siÚ
znieczulasz i kiedy poddajesz siÚ wszystkim tym zachowaniom, tak naprawdÚ nie rozwiÈzujesz problemu. W najlepszym wypadku przyklejasz
kiepskiej jakoĂci plaster na ranÚ wymagajÈcÈ bardziej fachowej uwagi.
Na tÚ fachowÈ uwagÚ skïadajÈ siÚ:
1. Umocnienie ĂwiadomoĂci wïasnych zachowañ, które nie zgadzajÈ siÚ z tym, czego pragniesz. Wiem, ĝe nie chcesz speïniaÊ
zachcianek ludzi. Wiem, ĝe chcesz nawiÈzaÊ z innymi bliskie
relacje, zamiast wycofywaÊ siÚ, kiedy na Twojej drodze pojawiÈ
siÚ trudnoĂci. Wiem, ĝe chcesz daÊ z siebie wszystko, a jednoczeĂnie nie wyniszczaÊ siÚ dÈĝeniem do perfekcji. Kiedy wiesz, ĝe
kontrolujÈ CiÚ te negatywne zachowania, moĝesz podjÈÊ kroki
zmierzajÈce do ich zmiany.
2. ZnajomoĂÊ swoich wartoĂci. Znaj wszystkie swoje wartoĂci
tak samo, jak znasz swojÈ ulubionÈ kawÚ (zapraszam do rozdziaïu 15.). Co jest dla Ciebie waĝne? Czy moĝesz podaÊ rzeczy,
które majÈ dla Ciebie najwiÚksze znaczenie w codziennym
ĝyciu? W jaki sposób realizujesz te priorytety?
3. Praktyka. Nie odniesiesz sukcesu za kaĝdym razem, czy nawet
w wiÚkszoĂci sytuacji. Zmiana zachowania to kïopotliwa sprawa:
czasami wszystko siÚ popsuje, czasami siÚ uda, czasami bÚdziesz
19

Kup książkę

Poleć książkę

PRZESTAŃ SIĘ CZUĆ DO D**Y!

z siebie dumna i tak dalej, aĝ po kres Twoich dni. Ostatecznie
jednak, im wiÚcej praktykujesz, tym bardziej rozwijasz nowe
nawyki, które bÚdÈ dla Ciebie korzystne, i tym ïatwiej bÚdzie
Ci siÚgnÈÊ po szczÚĂcie — na dobre.

POKAŻ SIEBIE
Przeczytasz kilka rozdziaïów, w których wspominam o pokazaniu prawdziwej siebie. Wydaje siÚ jasne, prawda? Pozwól, ĝe to omówiÚ…
Pokazanie prawdziwej siebie to po prostu bycie gotowÈ na zrobienie
czegoĂ niekomfortowego, kiedy wolaïabyĂ siÚ wycofaÊ i powiedzieÊ:
„NIE MA MOWY!”. Kiedy pokazujesz siebie, pozwalasz sobie na odczuwanie strachu i dyskomfortu, na wyrwanie z naturalnego Ărodowiska. Ale jednoczeĂnie czujesz siÚ dobrze! SiÚgasz gïÚbiej, robisz
swoje i czujesz odwagÚ w tym samym czasie.
To wïaĂnie pokazanie siebie.
W codziennym ĝyciu, kiedy mierzysz siÚ z trudnÈ i niekomfortowÈ
sytuacjÈ — masz negatywne myĂli, problemy z dzieÊmi, czeka CiÚ
trudna rozmowa z prostackim wspóïpracownikiem, do kitu, ale jednak
potrzebna — masz dwie opcje:
1. Moĝesz nic nie robiÊ i czuÊ siÚ podle, odczuwaÊ strach, a wtedy
nic siÚ nie zmieni.
2. Moĝesz zaakceptowaÊ dyskomfort, ale jednoczeĂnie odczuwaÊ
strach i odwagÚ i zobaczyÊ prawdziwÈ zmianÚ.
Czy zauwaĝyïaĂ, ĝe w obydwu tych opcjach doĂwiadczasz strachu?
Nie moĝemy z odwagÈ kroczyÊ przez zadowalajÈce ĝycie, nie odczuwajÈc przy tym strachu.
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PokazujÈc prawdziwÈ siebie, robiÈc swoje, oznajmiasz tym samym,
ĝe jesteĂ zmÚczona byciem wobec siebie wrednÈ i poddawaniem siÚ
nawykom, które sprawiajÈ, ĝe ěle siÚ czujesz. JesteĂ gotowa do zmiany.
NaprawdÚ muszÚ CiÚ za to pochwaliÊ.
I pewnie, bÚdÈ chwile, kiedy poczujesz siÚ tak dziwnie i niezrÚcznie,
ĝe bÚdziesz chciaïa uciec od tych wszystkich uczuÊ i wïasnej ĂwiadomoĂci. W porzÈdku. OczywiĂcie, ĝe czujesz siÚ niezrÚcznie. Przez dziesiÚciolecia zachowywaïaĂ siÚ w konkretny sposób; poczucie siÚ komfortowo w nowej sytuacji zajmie nieco wiÚcej niĝ minutÚ. Nie znam
nikogo, kto z entuzjazmem czeka na trudnÈ sytuacjÚ, kreĂlÈc granice.
„Nie mogÚ siÚ juĝ doczekaÊ tej niezrÚcznej rozmowy z mojÈ mamÈ
na temat tego, ĝe nie mogÚ juĝ wiÚcej tolerowaÊ polityki we wïasnym
domu”. Ale z czasem wszystko stanie siÚ ïatwiejsze! Strach zacznie
mijaÊ, a Ty poczujesz, jak jego miejsce zajmujÈ siïa i pewnoĂÊ siebie.
Do wszystkich zalÚknionych, czujÈcych siÚ niekomfortowo kobiet
o zïamanym sercu: witajcie. ZarezerwowaïyĂmy Wam miejsce. Wszystkie jesteĂmy takie same; kochamy Was takimi, jakie jesteĂcie, pamiÚtajcie, ĝe zawsze moĝecie siÚ zmieniÊ na lepsze. JednÈ rzecz wiem na
pewno: kiedy kobieta jest zdeterminowana, by zmieniÊ swoje ĝycie,
kiedy uwaĝnie przyglÈda siÚ samej sobie i temu, czego pragnie, wtedy
nic jej nie powstrzyma. A kobietÈ tÈ, droga Czytelniczko, jesteĂ Ty.
CieszÚ siÚ, poniewaĝ postanowiïaĂ dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o samej
sobie. Gdy zaczniesz siÚ uczyÊ wiÚcej, zaczniesz teĝ wykorzystywaÊ nowe
narzÚdzia, które sprawiÈ, ĝe poczujesz siÚ lepiej, a potem staniesz siÚ
lepszÈ osobÈ.
A kiedy bÚdziesz juĝ nowÈ kobietÈ, lepszÈ dla samej siebie, zainspirujesz innych. To efekt domina, który potrafi przenosiÊ góry, a kobiety
majÈ moc nie tylko do zmieniania samych siebie, ale i caïego Ăwiata.
Czas zakasaÊ rÚkawy, zwiÈzaÊ wïosy i zabraÊ siÚ do pracy.
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