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To drugie wydanie — bo Ty chcesz byæ na bie¿¹co, a my siê rozwijamy. Dodaliœmy dwa
rozdzia³y. Nauczyliœmy siê sporo o ró¿nicy miêdzy logik¹, bezwarunkowymi uczuciami
i ci¹gle zmieniaj¹cymi siê emocjami. Napisaliœmy o cz³owieku myœl¹cym, który potrafi
korzystaæ z ca³ej oferty œwiata, a nie tylko prowadziæ egzystencjê transuj¹cego robota,
powtarzaj¹cego za innymi ich ¿ycie. Oj, bêdziesz du¿o m¹drzejszy po przeczytaniu tego
wszystkiego… Du¿o!
Wiesz, ¿e pewne rzeczy siê nie zmieni³y? Nadal 99,3% ludzi, którzy zwrócili uwagê na tytu³
tej ksi¹¿ki, siêgnê³o po ni¹ i czyta teraz ten tekst. Ich mózgi, wiedzione pragnieniem
nowoœci i nieznanego, przestawi³y siê na tryb ciekawoœci oraz zainteresowania. Teraz chc¹
dowiedzieæ siê, o czym jest ta ksi¹¿ka. Zanim j¹ kupi¹, przeczytaj¹ tê stronê do koñca...
To nie jest czytanie w myœlach, bo bez czarnego kruka, szklanej kuli i czapeczki
w ksiê¿yce nie da rady bawiæ siê w udawanie. Zamiast tego pobawimy siê w przekazywanie
wiedzy. Wa¿nej wiedzy. Bo dziœ, aby elastycznie funkcjonowaæ w œwiecie, potrzebujesz
dwóch rzeczy — informacji i kontekstu, w jakim mo¿esz j¹ zastosowaæ. Mimo tak wielu lat
spêdzonych w szko³ach, poznania budowy pantofelka, wykucia na pamiêæ miliona wzorów
z fizyki i opanowania umiejêtnoœci obliczania pola graniastos³upa, w ogóle z tej wiedzy
nie korzystasz. Dlaczego? To proste: nie powiedziano Ci, co z tym zrobiæ. Informacja
bez mo¿liwoœci jej wykorzystania w praktyce jest tyle warta, co umiejêtnoœæ p³ywania
na pustyni.
Ludzie poœwiêcaj¹ w swoim ¿yciu wiêcej czasu na poznanie instrukcji obs³ugi pralki ni¿
w³asnego mózgu. Paradoks obecnych czasów polega na tym, ¿e niezwykle wa¿ne sprawy,
takie jak umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê inteligencj¹ emocjonaln¹ i zarz¹dzania swoim
umys³em, dynamika grup i sposób funkcjonowania rodziny, utrzymywanie w³aœciwych
relacji z przyjació³mi i interakcji miêdzyludzkich, wiedza o tym, jak zarabiaæ szmal, i wiedza
biznesowa pozwalaj¹ca robiæ interesy, s¹ pozostawione samopas i musisz je poznawaæ
poza szko³¹. Ale odprê¿ siê. Trafi³eœ na w³aœciw¹ lekturê…
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To wydanie powstao w pierwszej poowie 2009 r., dwa lata po wydaniu I edycji TyMyĞl. Od tamtej pory, zgodnie z ewolucj i wiata,
i moj, wiele si zmienio. Koncepcja mylenia ewoluowaa do bycia
o wiele szersz i przede wszystkim gbsz. Dlatego jednym z celów
tego wydania bdzie danie Ci aktualizacji, koniecznej w dynamicznym i cigle zmieniajcym si procesie rozwoju. Innym bdzie rozszerzenie ram samego konceptu myĞlenia, który wymyka si spod
jedynie umysowej kontroli stawiania hipotez i ich udowadniania.
wiadomo rozwoju czowieka, prowadzc mnie przez kolejne
dowiadczenia i yciowe wzloty i upadki, daa mi moliwo zrozumienia o wiele wicej ni technologie intelektualne, jakimi operowalimy kilka lat temu...
W ksice pojawiy si nowe rozdziay, napisane t sam, cho
nieco starsz rk. Inne pozostay bez zmian — nie chciabym, by ktokolwiek uwaa swoje ycie jedynie za proces stawania si cigle lepszym (bo wtedy wszystko, co robi wczeniej, musiaoby by gorsze),
ale raczej za cig nauk ycia, jaka jest nam w tym fascynujcym
yciu dana. Wtedy szanujesz to, jaki bye kiedy. Dlatego zapraszam
Ci do zagbienia si w kolejne rozdziay, do rozumowej przygody,
zwikszajcej pole Twojej percepcji jako uytkownika mózgu, ale
take do wejcia na znacznie gbsze i dalsze poziomy wiadomoci, która zostawia intelekt daleko w tyle. Wejdmy tam, gdzie, jak
mawia Terencjusz, Homo sum, humani nihil a me alienum puto
(Czáowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce) i dajmy
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sobie szans rozumienia wicej. Duuuo wicej... I bardziej. Podobno
to nie ksika si zmienia, ale czytajcy. Czytaj wic i zobaczmy,
jak zmienisz si Ty.
Jak bardzo dobrze si bawisz? Oto najlepszy moment Twojego
ycia: przeszo ju si skoczya i jest jedynie migawk w Twojej
gowie — zapomnij o niej na chwil. Przyszoci jeszcze nie ma, bo
przyszo to teraz za jaki czas. I có lepszego mógby zrobi teraz,
by przygotowa sobie wyjtkowe teraz na póniej… Spraw sobie prezent. Zadbaj o siebie. Moesz nie mie urodzin — wikszo wiata
celebruje tylko, gdy ma powód. Nale do kategorii tych, którzy
nie wiedz, e mog si doskonale bawi absolutnie bez okazji.
Z tym zreszt zwizane jest spoeczne ryzyko — jak si miejesz
za duo, moe podej jaka starsza matrona i krzykn : Ğmieje siĊ,
bo gáupi! Ty, spolaryzowany na kiepskie sugestie i z wczonym
detektorem pierdó, moesz mia si wtedy jeszcze bardziej. Wanie
dlatego, e nie wypada. Zb wypada. Jej.
Có. Skoro to ju wiesz, masz w swoich rkach, lub gdziekolwiek
j trzymasz — i nie chcesz wiedzie , do czego ludzie s zdolni — t
ksik, zestaw kartek, na których wypisane s sowa. Te sowa
mog co oznacza , w zalenoci od tego, jak nadasz im moc. Podobnie jak nadajesz moc innym sowom, które dziaaj jak noe
albo jak najcudowniejsze pieszczoty na Twoje nastroje. Ta ksika,
noszca tytu TyMyĞl. Inaczej zrobią to za Ciebie..., ma za zadanie
trafi do uytkownika mózgu. Jeeli nim jeste, to przyjmij moje
gratulacje. Gratulacje podparte gbok wiar zwizan z tym, e
mam przekonanie i nadziej ogromn, e kto taki jak Ty chce
wicej. I dobrze, e nie wierzysz w to, e ju jeste absolutnie rewelacyjny pod kadym wzgldem — ta choroba zabia zbyt wielu. By
moe s jeszcze dziedziny, gdzie moesz si bardziej rozwin . Kto
wie, czy Twoje relacje, Twój biznes, Twoja praca, ycie i emocje nie
s w stanie wej na kolejny poziom, jeszcze doskonalszy.
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A jeeli stwierdzie, e wszystko jest do bani, e wiat Ci si
zawali, e masz depresj, nie opresj ani represj, nie moge trafi
lepiej. Nawet jeeli ta ksika nie przyda Ci si do zabicia depresji,
to bdziesz móg rozpali ni ognisko, po czym pooy sobie na
wosach, na brzuchu lub gdzie indziej — nie uwierzysz, jak szybko
pozbywasz si zmartwie, gdy ogie Ci parzy. Niesamowite, niepsychologiczna metoda, ale za to dziaa. Bo Ty dziaasz. Chcesz dziaa
lepiej?
Gdyby przyszed do Ciebie jaki go , powiedzia, e jest czarodziejem i e potrafi za pomoc jednego sowa: abrakadabra, zmieni
Twoje ycie na lepsze — zlikwidowa problemy, odpry Ci jak
w najlepszym jacuzzi, zaciekawi i zafascynowa kolejnym dniem,
napeni portfel zotymi kartami z nieskoczonym debetem, noce
dzikimi ekstazami i uniesieniami, wakacje pasj, ranek energi i twarze tych, z którymi rozmawiasz, nadziej — gdyby kto taki si pojawi i da Ci szans, jedyne, czego by potrzebowa, to spróbowa .
Z bezpieczestwem, moliwoci powrotu i ciekawoci, e gdzie
niedaleko s rzeczy, o jakich jeszcze nie wiesz… Czy masz wystarczajce jaja i wiar w siebie, by da czarodziejowi szans?
Abrakadabra.
Ja mam na imi Mateusz i jestem. Ludzie na caym wiecie
pac mi za to, ebym wierzy w nich bardziej, ni oni sami wierz
w siebie. Bo nie wiedz, e sami te mog.
Masz wic przed sob moj ksik, która na dobr spraw jest
ju Twoja. Chyba nigdy nie bya moja, skoro pisaem j dla Ciebie.
Przedstawi Ci w niej moje, zawsze jake subiektywne i — mam
wielk nadziej — nieprawdziwe zdanie, dotyczce funkcjonowania Twojego mózgu. Twojego wiata i rzeczywistoci. Bdzie troch
o wszystkim, troch z rónych parafii, obiecuj, e bez poczucia winy.
Cel jest zawsze ten sam — masz by mdrzejszy. Bardziej efektywny. Lepszy w tym, co robisz. Ciekawszy. W tej wielkiej caoci
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gdzie jeste Ty — najwyszy czas, by wiedzia, jak jeste. Po co. I co
moesz zrobi w swojej gowie, by mie poza orkiestr w rodku take
orkiestr na zewntrz. Z dobr muzyk. Bardzo dobr muzyk.
Mam nadziej i wiar, e czytajc te sowa, z otwartoci i chci
dowiedzenia si czego nowego, zrozumiesz duo lepiej to, w jaki
sposób dziaa Twoja gowa. Jak moesz programowa te 1,3 kg substancji szarej, któr chowasz midzy uszami. Widzisz: masz do czynienia z komputerem, który przyjmuje rónego rodzaju rozkazy.
Rozkazy, które pojawiaj si bez przerwy, w kadej chwili i w kadym
momencie. Niewtpliwie rozkazem jest tekst: „czytaj dalej” i niewtpliwie Twoj decyzj jest stwierdzenie, czy masz na to ochot.
Niewtpliwie masz do tego prawo. To prawo jest zwizane z prostym faktem, e nie mamy w yciu nic poza myleniem. Jestemy
uwizieni w ciaach, które za jaki czas si popsuj, jestemy uwizieni, by moe, w wizieniach naszych wasnych myli, które mog wprowadza nas na wyyny rozkoszy lub te mog nam zania
loty i wprawia w stany, o których nie chce si rozmawia z mam.
Ale to jeszcze niewane. Bo jeeli ju masz w rku t ksik, jeeli
j kupie lub te zastanawiasz si, czy moesz sobie pozwoli na
ten oto wydatek, to we pod uwag to: nie ma lepszej inwestycji
ni Ty sam. To „Ty” S.A. robisz biznesy, pienidze, tworzysz relacje,
uprawiasz seks, wpywasz na nastroje innych i swoje. Jak wpywasz? Czy wystarczajco dobrze? Jakie moe by jutro, jeeli dzisiaj co zmienisz? Co moesz posadzi w ogrodzie, eby zbiera
owoce, takie, które Ci si najbardziej podobaj?
Ta ksika skada si z dwóch czci — w pierwszej, dotyczcej
wiedzy i fundamentów teoretycznych, bdziesz uczy si na temat
tego, jak, w oparciu o inteligencj emocjonaln, socjaln, inteligencj pci, dziaa Twoja gowa. Jak dziaaj Twoje filtry, emocje i jak je
organizujesz. W drugiej czci ksiki, praktycznej, dostaniesz zestaw
rónego rodzaju pomysów, które przeprowadz Ci, zaciekawionego,
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przez mdre zabawy. Zabawy, które zostay dobrane ze wzgldu na
to, e: po pierwsze, speniaj kryterium bycia niepowanymi; po
drugie, speniaj kryterium bycia skutecznymi; po trzecie, s bardzo
rozwojowe. Okazuje si, e przez tyle lat, uczc ludzi, odkryem, e
najwaniejsz rzecz, która pomaga funkcjonowa , która pozwala
y z sob i innymi, s jaja. Czy zblia si Wielkanoc?
Obojtnie wic, czy jeste ni, czy jeste nim, czy jeste po przejciach i z niego stajesz si ni, lub z niej — nim. Wszystko jedno.
Moesz mie jaja bardziej prawdziwe lub bardziej metaforyczne.
Takie, które pozwol Ci przej na kolejne etapy rozwoju, poprzez
zainteresowanie i zafascynowanie tym, co jeszcze jest moliwe i jak
jeszcze lepiej moesz funkcjonowa i y . Wysuchaj tego: wydaje
nam si, e wiat zaplanowa ju w jaki sposób dla nas role. By moe przez rodziców, by moe przez ksidza, a moe poprzez wujka
i babci, albo nauczycieli. Plan by taki, e dostajesz dobre stopnie,
idziesz na studia, koczysz je, chajtasz si, jeste do koca ycia
wierny jednemu szefowi, po czym masz 65 lat i zarabiasz 800 z na
emeryturze. Wtedy te masz czas na podróe i na zbieranie owoców
ycia. Ale wtedy to owoce trzeba mema .
By moe Twoje standardy s nieco inne. Moe chciaby wicej
od swojej misji i zada. Moe we wszystkie dziecice marzenia,
które miae, zanim jeszcze Ci powiedziano, w szkole, e wiat jest
powany… Odstaw na bok logik i pozwól sobie na odprenie si
marzeniem, które nazywa si planem. Moe bdziesz mia jaja i odwag, eby wróci do tego, czego tak naprawd chcesz, i zacz to realizowa , dokadnie tak samo, jak realizujesz innego rodzaju plany,
czasem tak banalne jak pójcie do toalety, a czasem tak bardzo trywialne jak zrobienie zakupów. Ale wiesz co, chodzenie do toalety i robienie zakupów cakiem Ci si udaje. By moe z innymi rzeczami
tak nie jest. Jeszcze.
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I tu pojawiam si ja, kto, kto spójnie, w wielu dziedzinach
swojego ycia, ma tyle dobrych wyników, eby móc da sobie prawo
do napisania tej ksiki i przeprowadzenia Ci przez jaki proces. Nie
mog zrobi nic innego, jak powiedzie , e bdziesz si doskonale
bawi, duo uczy i czeka Ci co lepszego. Czytaj wic dalej. Powi swój cenny czas na to, eby by mdrzejszym, eby by lepszym, dla siebie, dla innych, dla nas, dla was i dla wiata. Kto wie,
jakim zmianom ulegn wtedy pewne rzeczy. Baw si wietnie absolutnie bez powodu.
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ENERGIE
Pan Bóg, w tej wersji, która nie zna interpretacji, zaprosi przed swoje
oblicze Jacka Nicholsona, Matk Teres i Pitagorasa. Spojrza na
nich, umiechn si, jak tylko Bóg potrafi, i powiedzia:
Poznalicie kiedy wersj, e do Nieba id wici, a do Pieka
grzesznicy. Jest zupenie inaczej — tam, gdzie pójd wici, zawsze
zrobi Niebo, a tam, gdzie grzesznicy, pojawi si Pieko. Za ostatniego ycia gralicie róne role i kady z Was da wiatu co innego.
Kady z Was, jak kady czowiek, zosta wyposaony w diaba
i anioa, by móg wybiera i decydowa o yciu. Kamie nigdy nie
zdecyduje, co jest dobre, a co ze, ale wy moglicie. To odrónia
ludzi od wszystkich innych kreacji, jakie stworzyem: zawsze,
w ostatecznym rozrachunku, to oni decyduj. Stoicie teraz przede
mn nie dlatego, e bdziecie oceniani, ale dlatego, e przeylicie
swoje ycie i rozumiecie wicej. Co dalicie wiatu?
Jack Nicholson umiechn si zawadiacko. Mrugn do Boga,
z nieskrywan pewnoci siebie nonszalancko zdj z nosa markowe okulary. Poprawi szykown marynark, obróci zoty sygnet
na palcu i odpowiedzia z dum:
„Daem wiatu energi seksualn. Pokazywaem caym swoim
yciem, na czym polega jakociowe przeywanie emocji i rozwijanie w sobie mskoci. Staem si kultow ikon mojego pokolenia i nastpnych, zasiadajc w panteonie najwaniejszych
ludzi XX wieku”.
Bóg przeniós swój absolutny wzrok na Matk Teres. Ta pochylia jeszcze bardziej gow, pada na kolana i zacza si modli,
przepraszajc za grzechy. Bóg poprosi j, by wstaa. Zapyta, co
daa wiatu.
„Kochaam wszystko i wszystkich. Chciaam jak najwicej pomaga i gosi Twoje sowo, by ludziom yo si lepiej i by biedni
te mieli szans. Powiciam cae swoje ycie Mioci i rezygnowaam z wszystkiego, by innym byo lepiej”.
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Bóg spojrza na Pitagorasa. Poniewa poza umysem czas nie
istnieje, a na pewnym etapie dojrzaoci najpierw si akceptuje,
a potem dopiero rozumie, nikt z trójki nie pyta nawet, dlaczego
wybra wanie ich. Pitagoras zamyli si. Wszed w intelektualny
dialog wewntrzny, zada sobie pytanie i zacz si zastanawia, co
takiego da wiatu. Jeden wniosek poprzedza drugi, nie zgadza
si z adnym z nich, wic o may wos nie powiedziaby nic, rozmawiajc ze sob samym. W ko cu, ponaglany przez Nicholsona, któremu spieszyo si do niebia skich wygód, skomentowa:
„Daem wiatu nowe spojrzenie na mylenie. Nauczyem go,
by intelekt prowadzi ludzi przez ycie i by rozumem postrzegali
rzeczywisto. Dziki moim prawom dowiodem, e mona umysem dokona wszystkiego”.
Stwórca patrzy na nich wszystkich. Jack przestpowa zniecierpliwiony z nogi na nog, Teresa trwaa na kolanach, a Pitagoras rysowa wyobrani nowe wzory. Bóg patrzy na nich i si
umiecha, bo w bezwarunkowej mioci nie ma ani oceny, ani
wymaga , ani adnych interpretacji. Poprosi ich, by zapali si
za rce. Zamknli oczy. Zaczli dawa sobie nawzajem to, co dali
wiatu, stajc si wszyscy razem jednoci. Wiedzia, e dopiero
cao jest peni.
Nagle Jack Nicholson otworzy oczy i przez krótkie chwile,
gdy umys budzi si i wcza swoje filtry, lea przeraony i nie
wiedzia, kim jest. Na ziemi sprowadzi go gos licznej 20-latki,
któr pozna dzie wczeniej w barze. „Co si stao, kochanie?” —
zapytaa zaspanym gosem i zacza drapa go po plecach. „Nic,
baby” — odpowiedzia. — „Miaem strasznie dziwny sen”. Popatrzy
na ni, zda sobie spraw, e znowu nie wie, jak jego kochanka
ma na imi, i poczu si strasznie pusto.
W tym samym czasie, cho uwzgldniajc inne ramy, obudzia si Matka Teresa. Jeszcze nie wstao so ce, a ona ju bya
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gotowa wita Pana, jakiego znaa. Wstaa ze starego, niewygodnego óka, ale traf chcia — a moe po prostu byo to urzeczywistnianie si nocnych lekcji — e si polizgna na pododze. „Kurwa
ma!” — wyrwao jej si z ust i natychmiast zawstydzia si swoich
sów. W okamgnieniu znalaza si na kolanach, przepraszajc.
„Jak mogam?”. I zastanawiaa si potem, gdy pracowaa do
wieczora, jaki diabe w ni wstpi, e tak powiedziaa.
Dokadnie o tej samej porze obudzi si Pitagoras. W jego óku
nie byo kobiety, nie rozpocz te dnia inwektyw. Usiad do stou
z cyrklem, ale co mu si nie chciao, tak po ludzku, rano robi matematycznych kreacji. Wyszed w domu i ulice wydaway mu si
jakie inne... Byy pene atrakcyjnych kobiet!! Jedn z nich zabra
do siebie do domu i nawet zapomnia si zastanowi, dlaczego i po
co, tak dobrze mu si z ni spao. Zostaa u niego na duej. Zakocha si — i wszystko jasne.
A Bóg patrzy na nich i si umiecha, bo Bóg nie ma historii,
jakie by mu przeszkadzay si umiecha. „Pozostan ich intuicj,
tak bdzie najlepiej” — pomyla. I odwróci swój wzrok, spojrza
na kolejn osob, która gdzie indziej przewracaa si z boku na
bok, ale tutaj, teraz, bya tu przed nim.
„A ty co dae wiatu?” — i spojrza na Ciebie. A Ty...
...odpowiedziae, co osigne w tym yciu. Tak jakby osignicia
wiadczyy o jakoci czowieka i jakby mona byo zmierzy warto jednostki. A moe jest inaczej? Tam musi by co wicej...

Logika
Powysza metafora, jak kada historia, jest dla umysu paliwem, jakiego potrzebuje. To jego pokarm — umys karmi si mylami, a te zawsze
maj okrelon struktur, o czym przeczytasz w innych czciach
ksiki. Ludzie maj tak wyjtkow cech, bdc i przeklestwem,
i darem (zaley, jak na to patrze !), e wikszo swego ycia

20

|

TYMYL. INACZEJ ZROBI TO ZA CIEBIE...

spdzaj na umysowych wdrówkach, zapominajc, e wszystko,
co nie jest tu i teraz, nie jest prawdziwe. Odkryli to buddyci lata
temu — umys tworzy zudzenia, ludzie w nie wierz, tak jakby byy
prawdziwe, i yj tymi historiami. Twoje ciao jest zawsze w teraniejszoci, zawsze tutaj, ale Twój umys moe zabiera si cigle na
wycieczki, wchodzc w procesy mylowe. Co to za wycieczki?
Wedug Richarda Mossa (autora Mandala of Being i wspaniaego
modelu ewolucji wiadomoci o tej samej nazwie, przedstawionego
po czci poniej), ludzie wikszo swojego ycia spdzaj w swoim
umyle, a nie w rzeczywistoci. Ich gowy wdruj po linii czasu do
przeszoci i przyszoci, rozpamitujc to, co byo, albo planujc
to, co dopiero nastpi. ona moe okbie myle , co jej m robi
teraz w delegacji, i tworzy historie na temat zdrady — zazdro
nie istnieje poza umysem!! Mija tydzie, ona kade jego zachowanie
(szczególnie e nie zadzwoni dzi rano) traktuje w gowie jako podejrzane; w kocu on wraca do domu i zastaje kobiet-strzpek nerwów,
majc do niego pretensje o to, co sama sobie wyobraaa. Tak
jakby ktokolwiek inny ni my sami by odpowiedzialny za nasze
emocje! Proces pasywnoci, gdy domagamy si od wiata, by by
taki, jak my chcemy, jest jedn z najbardziej niewolniczych cech
czowieka-robota XXI wieku. To nauczyciel ma mnie nauczy , mój
m mnie zaspokoi , rzd da pienidze, przyroda soce, los szczcie, a program w telewizji ciekawo ... Ludzie oddali wiatu swoj
niezaleno w imi wygody pochodzcej z powtarzania. Czemu
Erich Fromm nie napisa obok Ucieczki od wolnoci take Ucieczki
od odpowiedzialnoci i Ucieczki od mylenia? Pewnie dlatego, e
mylenie jest i odpowiedzialnoci, i wolnoci naraz.
W kadym razie natur umysu jest produkowanie historii i ludzie zawsze, szczególnie w naszej kulturze, maj jak, by wesprze
swoj hipotez.
„Mam problemy z motywacj, bo miaem trudne dziecistwo”.

