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1 stycznia
KONTROLA I WYBÓR

„Podstawowe zadanie w życiu polega na tym, by identyfikować i odpowiednio dzielić sprawy na zewnętrzne, nad którymi nie mamy kontroli,
oraz na te związane z naszymi wyborami. Gdzie więc należy szukać dobra i zła? Nie w pozostających poza naszą kontrolą rzeczach zewnętrznych,
ale w sobie, w wyborach, które do nas należą […]”.
— EPIKTET, DIATRYBY, 2.5.4 – 5

N

ajważniejszą praktyką w filozofii stoickiej jest odróżnianie tego, co
możemy zmienić, od rzeczy niezmiennych. Tego, na co mamy wpływ,
od tego, na co wpływu nie mamy. Gdy lot jest opóźniony z powodu pogody,
żadne krzyki na przedstawiciela linii lotniczej nie zakończą burzy. Żadne
prośby nie zmienią Twojego wzrostu ani miejsca urodzenia. Niezależnie od
tego, jak będziesz się starać, nie możesz zmusić kogoś, by Cię polubił. Dodatkowo czasu, jaki marnujesz na te niezmienne aspekty, nie poświęcasz na
rzeczy, które możesz zmienić.
Grupy osób wychodzących z nałogów odmawiają Modlitwę o pogodę
ducha: „Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym
odróżniał jedno od drugiego”. Uzależnieni nie mają wpływu na nadużycia,
jakie dotknęły ich w dzieciństwie. Nie mogą odwrócić wyborów, jakich dokonali, ani cofnąć krzywd, jakie spowodowali. Mogą jednak zmienić swoją
przyszłość dzięki sile, jaką mają w chwili obecnej. Zgodnie ze słowami Epikteta mogą kontrolować wybory, jakich dokonują teraz.
To samo dotyczy nas samych. Jeśli potrafimy jasno określić, które części
dnia pozostają pod naszą kontrolą, nie tylko staniemy się szczęśliwsi. Dodatkowo zyskamy istotną przewagę nad innymi, nieświadomymi tego, że toczą
walkę, z której nie mogą wyjść zwycięsko.
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2 stycznia
EDUKACJA DROGĄ DO WOLNOŚCI

„Co jest owocem tych nauk? To plon najpiękniejszy i najodpowiedniejszy
dla prawdziwie wykształconych: spokój ducha, nieustraszoność i wolność.
Nie powinniśmy wierzyć pospólstwu, utrzymującemu, że tylko wolnym
wolno się kształcić. Wierzmy miłośnikom mądrości, mówiącym, że tylko
wykształceni są wolni”.
— EPIKTET, DIATRYBY, 2.1.21 – 23A

D

laczego czytasz tę książkę? Dlaczego sięgasz po jakiekolwiek książki?
Nie po to, aby mądrzej wyglądać, zabić czas w samolocie lub dowiedzieć się tego, co Cię interesuje. Wszystko to możesz zrobić łatwiej niż
dzięki lekturze.
Wybór tej książki wynika z tego, że chcesz nauczyć się, jak żyć. Zależy Ci
na większej wolności, ograniczeniu lęków i osiągnięciu spokoju. Uczysz się
— czytasz i medytujesz nad mądrością wybitnych umysłów — nie dla samej
nauki, tylko w określonym celu.
Pamiętaj o tym celu w dniach, gdy coś Cię rozkojarzy i gdy oglądanie telewizji lub podjadanie wydaje się lepszym pomysłem niż lektura albo studiowanie filozofii. Wiedza — zwłaszcza samopoznanie — to droga do wolności.
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3 stycznia
BĄDŹ BEZWZGLĘDNY DLA RZECZY,
KTÓRE NIE MAJĄ ZNACZENIA

„Jak wielu ludzi zabierało ci życie, gdy nie byłeś nawet świadom tego,
co tracisz? Ile zmarnowałeś na bezcelowy smutek, bezmyślną wesołość,
chciwe żądze, towarzyskie uciechy? Jak mało pozostało ci z ciebie? [Gdy
to pojmiesz] Zrozumiesz, że umierasz, zanim nadszedł Twój czas!”
— SENEKA, O KRÓTKOŚCI ŻYCIA, 3.3B

z najtrudniejszych rzeczy w życiu jest mówienie „nie”. Odmawianie
J edną
w obliczu zaproszeń, żądań, zobowiązań. Rezygnowanie z tego, co robią
wszyscy inni. Jeszcze trudniejsze jest mówienie „nie” niektórym zabierającym czas emocjom: złości, ekscytacji, zdenerwowaniu, obsesjom, pożądaniu.
Żaden z tych impulsów sam w sobie nie wydaje się groźny, jednak jeśli pozwolisz na jego nieopanowany rozwój, stanie się obciążeniem.
Jeżeli nie zachowasz ostrożności, właśnie takie obciążenia opanują Twoje
życie. Czy zdarza Ci się zastanawiać, jak odzyskać trochę czasu? Jak sprawić,
by nie być ciągle zajętym? Zacznij od opanowania potęgi słowa „nie”. „Nie,
dziękuję”, „Nie, nie zamierzam się w to wplątywać”, „Nie, teraz nie mogę tego zrobić”. Możliwe, że zrani to czyjeś uczucia. Możliwe, że zrazisz kogoś
w ten sposób. Takie postępowanie może wymagać ciężkiej pracy. Jednak im
częściej zaczniesz mówić „nie” sprawom, które nie mają znaczenia, tym częściej będziesz mógł powiedzieć „tak” naprawdę istotnym rzeczom. Pozwoli
Ci to żyć i cieszyć się takim życiem, jakiego Ty pragniesz.
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4 stycznia
WIELKA TRÓJCA

„Oto jedyne, czego potrzebujesz w chwili obecnej: pewności sądów, działań
na rzecz dobra powszechnego i przyjmowania z wdzięcznością wszystkiego,
co przynosi ci los”.
— MAREK AURELIUSZ, ROZMYŚLANIA, 9.6

P

ostrzeganie, działanie i wola. Są to trzy częściowo pokrywające się podstawowe dziedziny stoicyzmu (według nich uporządkowaliśmy tę książkę
i roczną podróż, jaką rozpocząłeś). Stoicyzm nie ogranicza się naturalnie do
tych trzech obszarów. Moglibyśmy przez cały dzień opowiadać o wyjątkowych
przekonaniach różnych stoików: „Heraklit uważał, że…”, „Zenon pochodził
z cypryjskiego miasta Kition i twierdził, że…”. Czy jednak takie fakty są
pomocne w codziennym życiu? W jakim stopniu tego rodzaju ciekawostki
zwiększają jasność umysłu?
Zamiast tego na poniższej krótkiej liście podsumowujemy trzy najważniejsze aspekty filozofii stoickiej, o których warto pamiętać każdego dnia i w trakcie podejmowania każdej decyzji:
Kontroluj to, jak postrzegasz świat.
Odpowiednio kieruj swoimi działaniami.
Ochoczo akceptuj to, na co nie masz wpływu.
To wszystko, co musisz zrobić.
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5 stycznia
JASNO OKREŚL SWOJE INTENCJE

„Niech wszystkie twe wysiłki zmierzają do określonego celu, o którym powinieneś pamiętać. To nie działania zaburzają ludziom spokój umysłu; to
fałszywe przekonania prowadzą ich do szaleństwa”.
— SENEKA, O POKOJU DUCHA, 12.5

Z

asada 29. z książki 48 praw władzy brzmi: zaplanuj wszystko do końca.
Robert Greene pisze: „Dzięki zaplanowaniu wszystkiego do końca żadne
sytuacje Cię nie przytłoczą i będziesz wiedział, kiedy się zatrzymać. Łagodnie steruj losem i pomagaj kształtować swoją przyszłość, wybiegając myślą
daleko naprzód”. Drugi nawyk z książki 7 nawyków skutecznego działania to:
zaczynaj wszystko z wizją końca.
Wizja końca nie daje pewności, że osiągniesz cel — żaden stoik nie zgodziłby się z przeciwnym założeniem — jednak brak wizji gwarantuje, że jej
nie zrealizujesz. Według stoików oiêsis (fałszywe mniemania) nie tylko prowadzą do braku spokoju ducha, ale też skutkują chaotycznym i dysfunkcyjnym życiem oraz postępowaniem. Gdy Twoje starania nie są nakierowane
na konkretny cel, skąd masz wiedzieć, co robić każdego dnia? Na jakiej podstawie zdecydujesz, czemu odmawiać, a na co się zgadzać? Jak określisz, że
należy zakończyć działania, że osiągnąłeś cel lub że zboczyłeś z drogi, jeśli
wcześniej nie zdefiniowałeś, dokąd zmierzasz?
Określenie tych rzeczy będzie niemożliwe. Dlatego będziesz skazany na
porażkę lub, co jeszcze gorsze, na obłęd wynikający z braku ukierunkowania.
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