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Wiara
JeŁli chcesz byú realist§, musisz wierzyú w cuda.
— Henry Christopher Bailey
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Wiara. Siïa napÚdowa sukcesu

eŠeli przepowiednie Majów by¯y trafne, data publikacji tej ksi§Ški
przypadnie na czas, w którym nie b«dzie juŠ nikogo, kto móg¯by j§
przeczytaú. Znany nam Łwiat powinien dobiec kresu tuŠ przed publikacj§ tego tytu¯u w 2013 roku, a wi«c juŠ samo pisanie tej ksi§Ški by¯o
aktem wiary. Musia¯em uwierzyú, Še warto podj§ú prac« dziŁ, gdyŠ jutro
b«dzie ona mia¯a jak§Ł wartoŁú.
ChociaŠ powyŠsze s¯owa pokazuj§, Še nie traktuj« zbyt powaŠnie
proroctw o nadchodz§cej zag¯adzie, przekaz tego fragmentu jest ca¯kiem serio. Dzisiejszy Łwiat pe¯en jest przepowiedni wieszcz§cych
zbliŠaj§cy si« koniec cywilizacji, nie brakuje w nim takŠe pesymistów
oraz cynizmu osi§gaj§cego niespotykane rozmiary i obejmuj§cego
wszelkie moŠliwe zagadnienia. Z drugiej strony w naszym otoczeniu
znajduje si« mnóstwo niewykorzystanego potencja¯u, a wiara stanowi
narz«dzie, które umoŠliwia dotarcie do tych zasobów i zrobienie z nich
uŠytku.

J
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Wiara

Wiara
„Wiara” to s¯owo, które posiada wiele znaczeĮ, ale w przypadku kaŠdego z nich w gr« wchodzi umiej«tnoŁú uwierzenia w coŁ — w si¯« lub
si¯y, których funkcjonowanie nie podlega Twojej kontroli, chociaŠ
moŠesz skorzystaú z tego „czegoŁ”, by osi§gn§ú pozytywne, konstruktywne oraz zapewniaj§ce post«p rezultaty. To w¯aŁnie wiara w swojej
najprostszej postaci jest przyczyn§, dla której otwierasz rano oczy i rozpoczynasz kolejny poranek, okazuj§c gotowoŁú do zmierzenia si« z wyzwaniami codziennoŁci. Wiara to zaopatruj§ce nas w dobra swoiste
Şród¯o, dzi«ki któremu wszystko staje si« moŠliwe.

Wiara nie jest li tylko czymŁ „istotnym”. Ona jest niezbªdna...
W róŠnych religiach s¯owo „wiara” moŠe przybieraú okreŁlone znaczenia i odcienie, nie musisz jednak spogl§daú na ten termin z punktu
widzenia jakiejkolwiek kultury czy przekonaĮ religijnych. To poj«cie
wykraczaj§ce poza granice paĮstw i systemów filozoficznych — to
istotny element ludzkiego istnienia. Nosz« sygnet, który powsta¯ dwa
i pó¯ tysi§ca lat temu. PierŁcieĮ ten wykonany jest z litego z¯ota, pochodzi ze staroŠytnego Rzymu i widnieje na nim ¯aciĮskie s¯owo Fidem
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Wiara. Siïa napÚdowa sukcesu
— czyli „Wiar«”. Nosz« go od siedmiu lat, czerpi§c inspiracj« z tego
staroŠytnego motta oraz faktu, Še mam za sob§ tak liczne grono poprzedników. Na kolejnych stronach tej ksi§Ški zauwaŠysz cytaty, którymi okrasi¯em ten tekst niczym kucharz dodaj§cy przyprawy do smacznego dania. UŠy¯em tych sentencji, by ukazaú poj«cie wiary oraz zwi§zane
z ni§ przemyŁlenia, jakie prezentowali liczni pisarze i myŁliciele wywodz§cy si« z rozmaitych epok czy nacji.
Tak naprawd« wszystkie kultury Łwiata wykszta¯ci¯y systemy przekonaĮ opieraj§ce si« na wierze. Potrzebujemy jej (zarówno jako zbiorowoŁú, jak i pojedyncze jednostki) po to, by zwyczajnie dawaú sobie
rad«. To oczywiste, Še Łwiat oraz rz§dz§ce nim si¯y znajduj§ si« poza
nasz§ kontrol§ i nigdy nie zdo¯amy w pe¯ni ich ujarzmiú — wiara stanowi wi«c most rozpi«ty ponad owymi nieznanymi czynnikami, most
kieruj§cy nas ku przysz¯oŁci, której nie potrafimy przewidzieú. Ujmuj§c
to proŁciej ʊ to w¯aŁnie dzi«ki wierze kontynuujemy zmagania z codziennoŁci§, znajdujemy si¯y pozwalaj§ce nam przebrn§ú przez kaŠdy
kolejny dzieĮ i jesteŁmy w stanie tworzyú plany na przysz¯oŁú.
Zanim ludzkoŁú zrozumia¯a prawa natury oraz zasady, wed¯ug
których porusza si« ksi«Šyc, planety oraz gwiazdy, to wiara pozwala¯a
naszym przodkom zasypiaú wieczorem z pewnoŁci§, Še kolejnego ranka
przywita ich s¯oĮce, pory roku nadal b«d§ si« zmieniaú, gleba oraz
deszcz dostarcz§ roŁlinnoŁci elementów odŠywczych, a Šycie b«dzie
mog¯o toczyú si« swoim dotychczasowym torem. MoŠemy teraz uŁmiechaú si« na myŁl o naiwnoŁci staroŠytnych kultur, w których sk¯adano
bogom ofiary w intencji dobrych zbiorów lub owocnego sezonu deszczowego, ale zastanówmy si« — czyŠ nie zamieniliŁmy naszych wierzeĮ w Šyczliwe bóstwa s¯oĮca i deszczu na wiar« w nauk«? To prawda,
Še mamy teraz okazj«, by podeprzeú si« opublikowanymi wynikami
badaĮ oraz zabezpieczeniami gwarantowanymi przez fachow§ wiedz«.
Takie podejŁcie jest w naszym przekonaniu duŠo bardziej wiarygodne
i zrozumia¯e niŠ to, co traktujemy dziŁ jako „Łlep§ wiar«” w magi« znachorów czy teŠ tajemnicze obrz«dy odprawiane przez wioskowych
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Wiara
m«drców. Zwróúmy jednak uwag« na to, Še nasze zaufanie do nauki
równieŠ opiera si« na wierze — zaufaniu do instytucji i procesów,
które utrzymuj§ w mocy owe zasady naukowe. Jest to wiara w to, Še
stworzone przez nas systemy dzia¯aj§ zgodnie z naszymi zamierzeniami
i tak naprawd« same gwarantuj§ solidnoŁú uzyskiwanych wyników.
Wiara jest istotna nie tylko w Šyciu kaŠdej jednostki i naszej codziennej egzystencji — na tym samym przekonaniu opiera si« równieŠ
funkcjonowanie spo¯eczeĮstwa. Rasa ludzka rozwin«¯a si« dzi«ki umiej«tnoŁci wspó¯dzia¯ania, a ta wspó¯praca bazuje w¯aŁnie na wierze.
KaŠda osoba zajmuje si« swoj§ cz«Łci§ dzia¯aĮ, ufaj§c, Še wszyscy inni
post«puj§ dok¯adnie tak samo, dzi«ki czemu uda si« stworzyú podstawy,
na których opiera si« istnienie i funkcjonowanie spo¯eczeĮstwa. Takie
dzia¯anie obejmuje wiar« w to, Še spo¯eczeĮstwo i jego struktury maj§
na celu dobro ogó¯u.
To w¯aŁnie ten czynnik — nasza zbiorowa ufnoŁú w spo¯eczeĮstwo i jego instytucje — sprawia, Še w naszych czasach tak trudno jest
zachowaú wiar«. JeŠeli spojrzymy na polityków, ludzi Łwiata biznesu
oraz ca¯§ struktur« wspó¯czesnego uprzemys¯owionego i skomputeryzowanego Łwiata, zauwaŠymy, Še szczególnie ostatnie dziesi«ciolecie obfitowa¯o w momenty, kiedy to filary dzisiejszego spo¯eczeĮstwa
upada¯y w spektakularny sposób, a zaufanie i szacunek zast«powane
by¯y przez podejrzliwoŁú czy teŠ cyniczne wr«cz lekcewaŠenie. Rynek
finansowy przeŠy¯ w 2008 roku za¯amanie, a po up¯ywie kilku lat skompromitowane wczeŁniej systemy finansowe, banki oraz innego rodzaju
instytucje zdaj§ si« gromadziú fundusze, podczas gdy coraz wi«cej
osób traci prac«. Cz«sto docieraj§ do nas informacje o politykach czy
biznesmenach, którzy trwoni§ pieni§dze z naszych podatków na skandaliczne romanse oraz nieuczciwe i niejasne interesy. JeŠeli ludzie
znajduj§cy si« u w¯adzy odrzucili swoje zobowi§zania, dlaczego ja nie
mam zrobiú tego samego? Pod§Šaj§c zgodnie z tym tokiem rozumowania, trzeba zadaú sobie pytanie — jeŠeli nikt inny nie wierzy, dlaczego ja powinienem zachowaú wiar«? W co mam wierzyú?

Kup książkę

Poleć książkę

18

Wiara. Siïa napÚdowa sukcesu
Nasza wiara w inne paĮstwa zosta¯a zniszczona przez akty terroryzmu i przemocy, a Łwiat zdaje si« teraz duŠo bardziej przeraŠaj§cym
miejscem niŠ kiedyŁ. Miejsce wiary w dobr§ wol« innych narodów
zaj«¯o poczucie, Še musimy si« przed nimi broniú. Nasz Łwiat ogarn«¯a
atmosfera nieufnoŁci oraz napi«cia.
ChociaŠ nasze obawy mog§ byú uzasadnione (lub przynajmniej
sprawiaú pozory racjonalnoŁci), a podejmowane przez nas Łrodki
obronne wydaj§ si« rozs§dne, to jeŁli na poruszone zagadnienie spojrzymy z drugiej strony, okaŠe si«, Še w¯aŁnie w trudnych czasach najbardziej przyda¯aby si« nam wiara. Tego rodzaju punkt widzenia jest
nam potrzebny w wi«kszym stopniu niŠ kiedykolwiek wczeŁniej —
zdajemy si« zbiorowo traciú zaufanie do naszego Łwiata i tego, co on
sob§ reprezentuje, ale za spraw§ pogl§dów opisywanych w tej ksi§Šce
mamy szans« znaleŞú rozwi§zania naszych dobrze znanych problemów
oraz nowe ŁcieŠki, którymi moŠna pod§Šaú. Wiara to czynnik, który
wyprowadzi nas z kryzysu i pozwoli nam stworzyú coŁ nowego. Musimy wierzyú w lepsze jutro, aby mieú w ogóle szans« je zobaczyú. Zanim b«d§ mog¯y nadejŁú pozytywne zmiany, musimy byú zdolni do
wykrzesania z siebie wiary w to, Še zdo¯amy wprowadziú owe transformacje w Šycie.
Co moŠe si« wydarzyú, jeŠeli tego nie zrobimy lub po prostu sobie
z tym nie poradzimy? RozwaŠmy taki scenariusz — co si« stanie, jeŁli
zwyczajnie utracimy wszelk§ wiar«?

Alternatyw§ jest zgryzota...
Zw§tpienie to ból zbyt samotny, by wiedzieú, Še wiara jest jego bliŞniaczym rodzeĮstwem.
— Khalil Gibran

Umieszczony powyŠej cytat jest wyj§tkowo trafny. W obliczu braku
wiary pojawia si« zw§tpienie, które wynika ze strachu. Obawy sprawiaj§, Še odwracamy si« od Łwiata. RzeczywistoŁú staje si« miejscem,

Kup książkę

Poleć książkę

19

Wiara
w którym kaŠdy zajmuje si« sob§, staraj§c si« przetrwaú w ponurych
realiach nie zapewniaj§cych pomocy ani wsparcia. To faktycznie samotna, przesycona bólem droga, prowadz§ca tylko i wy¯§cznie do
kolejnych dni wype¯nionych tymi samymi trudnoŁciami oraz ponurymi perspektywami. Wiara i zw§tpienie to jednak dwie strony tego
samego medalu, a Ty zawsze moŠesz zdecydowaú, za któr§ z nich
chcesz si« opowiedzieú.
KaŠdy nadchodz§cy dzieĮ przypomina kij maj§cy dwa koĮce. MoŠemy
wybraú koniec odpowiadaj§cy zw§tpieniu lub przeciwn§ stronª, która
zwi§zana jest z wiar§.
— Henry Ward Beecher

Wiara jest istotnym czynnikiem zwi§zanym w jakiŁ sposób z kaŠdym
niemalŠe aspektem naszego Šycia. JeŁli ktoŁ porówna szcz«Łliw§, spe¯nion§ i pe¯n§ sukcesów egzystencj« z losem kogoŁ, kto popad¯ w rutyn« i stara si« jedynie jakoŁ sobie radziú, róŠnica jest bardzo wyraŞna.
To przeciwstawienie Šycia w zgodzie ze sob§ i stanu nieustannego
zw§tpienia i napi«cia.
JeŠeli nie wierzysz w siebie, nie zdo¯asz dostrzec w¯asnego potencja¯u,
nigdy nie odkryjesz teŠ moŠliwoŁci, które przed Tob§ stoj§. Takie nastawienie b«dzie ograniczaú Twoje plany na przysz¯oŁú i przekreŁli zdolnoŁú
do marzenia o czymkolwiek, co wykracza poza znane Ci obszary.
JeŁli nie ma w Tobie wiary w innych ludzi, nigdy nie zaufasz zwi§zkom, jakie tworzysz. B«d§ wype¯niaú Ci« obawy i podejrzenia, a zw§tpienie zatruje wszystkie Twoje bliskie relacje mi«dzyludzkie. OkaŠe
si«, Še trudno Ci utrzymaú jakikolwiek zwi§zek z inn§ osob§ — problemem b«dzie zarówno uwierzenie w to, Še Twój przyjaciel przyjdzie
punktualnie, byŁcie mogli wybraú si« do kina, jak i za¯oŠenie, Še osoba,
z któr§ ¯§cz§ Ci« wi«zy ma¯ŠeĮstwa, jest Ci wierna (zwróú uwag« na
pochodzenie tego s¯owa!) i przez ca¯y czas dzia¯a w Waszym najlepszym
wspólnym interesie. Wszystkie nasze waŠne zwi§zki opieraj§ si« na
wierze.
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JeŠeli nie wierzysz w swoj§ spo¯ecznoŁú i Łwiat, w którym Šyjesz,
b«dziesz wzbraniaú si« przed kontaktami z otoczeniem. Szybko okaŠe si«, jak trudno jest Ci uporaú si« ze sprawami, stanowi§cymi podstaw« umoŠliwiaj§c§ funkcjonowanie czy wr«cz przetrwanie w naszej
rzeczywistoŁci — mowa tu chociaŠby o poszukiwaniu pracy czy teŠ
pomocy w chwili, kiedy jest Ci ona potrzebna. Zw§tpienie i strach —
a wi«c przeciwieĮstwa wiary — to czynniki, które podsycaj§ globalne
napi«cia i doprowadzaj§ do wybuchu wojen.
JeŠeli nie masz w sobie wiary w si¯« wyŠsz§, znajdujesz si« w ca¯kowitej samotnoŁci, zdaj§c si« na ¯ask« si¯, których nigdy nie uda Ci
si« zrozumieú ani okie¯znaú. To naprawd« przeraŠaj§ca wizja. W takiej sytuacji kaŠde dzia¯anie wynika tylko i wy¯§cznie z egoistycznej
ch«ci przetrwania.
Opisywana w tej ksi§Šce ufnoŁú jest istotnym elementem w przypadku kaŠdej z wymienionych powyŠej sfer — chodzi tu o wiar« w siebie, w innych ludzi, Łwiat oraz coŁ, co wykracza poza nasz§ rzeczywistoŁú oraz zdolnoŁci ludzkiego pojmowania. Ujmuj§c to najproŁciej,
jeŠeli nie masz w sobie wiary, nie znajdziesz szcz«Łcia. Od tej kwestii
nie da si« uciec. Kiedy w jakiejŁ grupie spo¯ecznej ludziom brakuje
wiary w siebie lub w inne osoby, dochodzi do niekoĮcz§cych si« sporów, a kaŠdy zaczyna przedk¯adaú w¯asne interesy nad wspólne dobro
oraz uniwersalne wartoŁci. Rezultatem jest zimny, pozbawiony uczuú
Łwiat, w którym zostaje coraz mniej miejsca na wyrozumia¯oŁú, wspó¯prac« czy teŠ pi«kno w jakiejkolwiek postaci. To rzeczywistoŁú, w której
zamiast nieskoĮczonych moŠliwoŁci dominuje negatywny potencja¯.
Oto, do czego prowadzi brak wiary. Nie jest ona wcale neutralnym
sk¯adnikiem obecnym w naszym przepisie na Šycie. Wiara to magia,
która zamienia nasiona w kwiaty, a w przypadku naszej egzystencji
potrafi przeobraziú myŁli i marzenia w rzeczywistoŁú.
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To prawda, Še dziªki wierze dostrzegamy to, czego nie jesteŁmy w stanie
zobaczyú, jeŁli zdamy siª na zmys®y, nie s§ to jednak rzeczy niezgodne
z tym, co dostrzegamy. Wiara nie pozostaje w sprzecznoŁci ze zmys®ami, gdyŠ znajduje siª ponad nimi.
— Blaise Pascal

Wiara nie jest wcale Łlepa i bezz«bna. W Łredniowieczu niezliczeni
alchemicy Šywili wiar«, Še pewnego dnia ich eksperymenty pozwol§
przemieniú metale pospolite w z¯oto. Okaza¯o si«, Še nadzieja ta zosta¯a kiepsko ulokowana — niezaleŠnie od podejmowanych wysi¯ków
mosi§dz oraz miedŞ wci§Š pozostawa¯y tym, czym by¯y, i nie dawa¯y
przekszta¯ciú si« w szlachetny kruszec. Przyj«te przez tych ludzi za¯oŠenia by¯y po prostu b¯«dne, a fizycznych w¯aŁciwoŁci metali nie by¯a
w stanie zmieniú nawet najbardziej Šarliwa wiara czy teŠ ci«Ška praca.
Ten przyk¯ad pokazuje, Še wiara musi mieú oparcie w rzeczywistoŁci. Wiara stanowi most ¯§cz§cy chwil« obecn§ z dniem jutrzejszym, ale za jego pomoc§ nie uda si« zmieniú podstawowych zasad
czy teŠ prawd. Wiara moŠe Ci pozwoliú na przekszta¯cenie jakiegoŁ
wyobraŠenia w rzeczywistoŁú, nie wystarczy jednak do tego, by na
przyk¯ad zdefiniowaú na nowo prawa fizyki. To niezwykle praktyczna magia, ale to w¯aŁnie dzi«ki temu jest ona czymŁ tak ekscytuj§cym.
Wiara dzia¯a niczym czary, naprawd« pozwalaj§ce osi§gn§ú rozkwit
i przynosz§ce owoce — to magia, która zapewni Ci realne rezultaty.
JeŠeli wrócimy do myŁli, od której rozpocz§¯em ten rozdzia¯, to
przekonamy si«, Še juŠ samo napisanie tej ksi§Ški wymaga¯o treningu
wiary. Mój wydawca przyszed¯ do mnie z bardzo ogólnie zarysowan§
wizj§, a ja podejmuj§c si« wykonania tego projektu musia¯em wierzyú,
Še coŁ si« z tego wy¯oni i Še zdo¯am doprowadziú do realizacji ca¯ej
koncepcji. Konieczne by¯o okazanie wiary w to, Še b«d« w stanie przywo¯aú cenne i poŠyteczne pomys¯y, a takŠe zbior« myŁli, które przekszta¯c« w s¯owa mog§ce zainspirowaú ludzi i pomagaú im osi§gn§ú
upragnione rezultaty — a moŠe nawet coŁ wi«cej. Tak naprawd« kaŠda
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ksi§Ška, kaŠde kreatywne dzie¯o b§dŞ teŠ czyn to akt wiary. Na tym
w¯aŁnie polega praktyczna magia wiary.
Wiara to ptak, który wyczuwa Łwiat®o nawet wtedy, kiedy jeszcze nie
zaczª®o Łwitaú.
— Rabindranath Tagore

Wiara — to wejŁcie na pierwszy stopieĮ nawet wówczas, gdy nie ogarniasz wzrokiem ca®ych schodów.
— Martin Luther King, Jr.

Wiara potrafi stworzyú coŁ z niczego...
Tak przedstawia si« dzia¯anie namacalnej, prawdziwej i obecnej dzieĮ
po dniu magii, któr§ wiara wnosi w Twoje Šycie. NiewaŠne, jak wygl§da Twoja sytuacja lub w jakich znajdujesz si« okolicznoŁciach —
wcale nie musi ograniczaú Ci« aktualne „tu i teraz”. Wiara pozwoli Ci
dostrzec realne i konkretne moŠliwoŁci, jakie znajduj§ si« wokó¯ Ciebie — to szanse, których poszukiwanie w innej sytuacji w ogóle nie
zaprz§ta¯oby Twojej uwagi.
Doktor Martin Luther King dorasta¯ w Łwiecie, w którym segregacja rasowa by¯a czymŁ oczywistym. Jego wspó¯bratymcy naleŠeli do
ciemi«Šonej warstwy spo¯ecznej, a taka sytuacja trwa¯a, odk§d pami«ta¯.
KaŠdy aspekt Šycia publicznego, poczynaj§c od zaj«cia miejsca w autobusie w drodze do kina, przebiega¯ dwutorowo, a poniewaŠ podzia¯u
dokonywano na podstawie koloru skóry, dost«pna dla niego ŁcieŠka
by¯a t§ niekorzystn§. Nie by¯o powodu, dla którego mia¯by wierzyú,
Še ten stan rzeczy moŠe si« zmieniú — co wi«cej, z róŠnych stron dociera¯y do niego sygna¯y maj§ce przekonaú go, Še w przysz¯oŁci wszystko
b«dzie wygl§da¯o tak, jak dotychczas. Pomimo to King by¯ w stanie
rozejrzeú si« wokó¯ siebie i wyobraziú sobie Łwiat, w którym przedstawiciele wszystkich ras mogliby Šyú w pokoju i na równych prawach.
W jakiŁ sposób w g¯«bi serca wiedzia¯, Še coŁ takiego moŠe staú si«

Kup książkę

Poleć książkę

23

Wiara
rzeczywistoŁci§. WyobraŞmy sobie niezwyk¯§ doz« wiary, jakiej musia¯o
wymagaú od niego wkroczenie na pierwszy stopieĮ znajduj§cych si«
przed nim schodów — a by¯ to wielki krok, posuni«cie równoznaczne
z rozpocz«ciem pokojowej krucjaty na rzecz praw cz¯owieka. Ludzie
musieli s§dziú, Še King jest szaleĮcem, skoro porywa si« na coŁ takiego
— z pewnoŁci§ wiele osób próbowa¯o go powstrzymaú. Pomimo tych
usi¯owaĮ nawet jego tragiczna Łmierú nie by¯a w stanie powstrzymaú
realizacji jego marzenia, kiedy nabra¯o ono juŠ rozp«du i zakorzeni¯o
si« w wyobraŞni spo¯eczeĮstwa. DziŁ Šyjemy w Łwiecie, w którym
Stany Zjednoczone maj§ czarnoskórego prezydenta — coŁ, co w czasach Kinga by¯oby kompletnie niewyobraŠalne. Oto prawdziwa pot«ga wiary.
JeŠeli chodzi o bardziej przyziemne przypadki o duŠo mniejszej
skali, podam przyk¯ad mojej przyjació¯ki, która opowiedzia¯a mi niedawno o swoich doŁwiadczeniach zwi§zanych z kupnem domu. Natrafi¯a na zaniedbane domostwo, które wystawiono na sprzedaŠ za bardzo niewygórowan§ kwot«, choú z drugiej strony taka cena wydawa¯a
si« jak najbardziej uzasadniona. By¯ to stary budynek zbudowany z kamienia — i to w¯aŁnie ten element przyku¯ uwag« mojej przyjació¯ki,
chociaŠ najwyraŞniej od wielu dziesi«cioleci nikt nie odnawia¯ ani w Šaden sposób nie remontowa¯ tego domu. Ca¯oŁú naleŠa¯a do s«dziwej
wdowy, która ʊ oprócz tego, Še odci«¯a si« od Łwiata ʊ ca¯kowicie
przesta¯a korzystaú z podwórka i pozwoli¯a, by poros¯o one zaroŁlami
przypominaj§cymi dzik§ g«stwin«. Nawet jeŁli pomin§ú szczegó¯y
techniczne, takie jak instalacj« wodno-kanalizacyjn§ czy elektryczn§,
„dekoracja” wn«trza stanowi¯a bez¯adn§ mieszanin« wszystkich najgorszych pomys¯ów z lat siedemdziesi§tych — od tapet ze sztucznego
aksamitu po tandetne, lustrzane kafelki. Pomimo tego wszystkiego
moja przyjació¯ka by¯a w stanie dostrzec potencja¯ drzemi§cy w tym
znajduj§cym si« w rozsypce domu oraz zaniedbanym podwórku — i to
nawet w sytuacji, w której wynaj«ci przez ni§ fachowcy oznajmili jej,
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Še przeprowadzenie tam remontu to szaleĮstwo, a najlepszym rozwi§zaniem by¯oby zrównanie wszystkiego z ziemi§, a nast«pnie wybudowanie czegoŁ od zera. Kobieta z uporem trzyma¯a si« jednak w¯asnej wizji, a zanim prace remontowe dobieg¯y koĮca, nawet okazuj§cy
pocz§tkowo sceptycyzm budowlaĮcy nie kryli pochwa¯ pod adresem
cudownego domku z kamienia, który nowa w¯aŁcicielka zdo¯a¯a ocaliú od wyburzenia i wskrzesiú ze stanu skrajnego zaniedbania. Paradoks polega¯ na tym, Še nawet po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych prac remontowych suma zainwestowana w ten dom by¯a sporo
niŠsza od Łrednich cen nieruchomoŁci w okolicy. NiezaleŠnie od tego,
czy Twój projekt ma na celu zmieniú Łwiat czy teŠ po prostu poprawiú
Twoj§ sytuacj«, wiara odgrywa kluczow§ rol« w osi§ganiu najlepszych
moŠliwych rezultatów.
W jaki sposób moŠna jednak odróŠniú Łlep§ i Şle ulokowan§ wiar«
od takiej, która faktycznie stanowi drog« do lepszej przysz¯oŁci? Co
zrobiú, by unikn§ú losu alchemika, a wi«c osoby skazanej na poraŠk«,
a zamiast tego osi§gn§ú cele, których realizacja jest moŠliwa? W kolejnych rozdzia¯ach tej ksi§Ški b«dzie mowa o tym, w jaki sposób korzystaú z wiary w realnym Łwiecie oraz jak odróŠniaú mrzonki od prawdziwych marzeĮ. Nad jedn§ rzecz§ warto jednak zastanowiú si« juŠ
teraz: wiara to coŁ, co pozwoli Ci pójŁú dalej, nawet jeŠeli Twój pierwotny plan zawiedzie. PoraŠka nie stanie si« rezultatem koĮcowym,
a jedynie odskoczni§, gdyŠ zachowasz swoj§ wizj« oraz odwag« niezb«dn§ do podejmowania dalszych prób. B«dziesz dysponowaú wytrwa¯oŁci§ potrzebn§ do tego, by modyfikowaú sposób myŁlenia i zmieniaú metody, dopóki nie znajdziesz rozwi§zaĮ, które si« sprawdzaj§.
Na ŁcieŠce Martina Luthera Kinga z pewnoŁci§ nie brakowa¯o przeszkód i komplikacji, a moja przyjació¯ka poszukuj§ca nowego lokum
równieŠ przeŠy¯a podczas remontu sporo ci«Škich chwil. Wiara nie
stanowi gwarancji, Še wszystko automatycznie zacznie si« uk¯adaú —
zapewni jednak wsparcie aŠ do koĮca, a to w¯aŁnie jest najwaŠniejsze.
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Wiara to przesycona pasj§ intuicja.
— William Wordsworth

Wiara jest wiedz§ kryj§c§ siª g®ªboko w sercu, tam gdzie brakuje dowodów.
— Khalil Gibran

Wiara dodaje skrzyde® — to kwestia okazania ufnoŁci
w coŁ wiªkszego niŠ my...
Wiara pozostaje w Łcis¯ym zwi§zku z prawdziw§ intuicj§. Pisz§c
o „prawdziwej” intuicji, nie mam na myŁli sytuacji, w której coŁ mówi
Ci, Še to Twój szcz«Łliwy dzieĮ i dobrze by¯oby kupiú los na loterii.
To myŁlenie Šyczeniowe oparte na skrajnie samolubnym i nierealistycznym pragnieniu. Prawdziwa intuicja niesie ze sob§ niemoŠliwy
do pomylenia z czymŁ innym blask prawdy. Mówimy tu o zdolnoŁci
do rozpoznawania zal§Šków, które nie wygl§daj§ i nie zachowuj§ si«
jak coŁ, co jest Ci znane — to w¯aŁnie w tym miejscu przecinaj§ si«
ŁcieŠki intuicji oraz wiary.
JeŁli b«dziesz polega¯ na intuicji i wierze, b«dziesz w stanie wyjŁú
poza to, co aktualnie s¯yszysz i widzisz, i uzyskasz kontakt z si¯§, która
jest pot«Šniejsza od Ciebie — niezaleŠnie od tego, czy Šywisz konkretne przekonania religijne, czy teŠ nie.
Kiedy Twoja wiara bªdzie stawaú siª coraz mocniejsza, odkryjesz, Še
poczucie posiadania kontroli nie jest Ci juŠ potrzebne. Wydarzenia
bªd§ mog®y p®yn§ú swoim torem, a Ty przy®§czysz siª do tego nurtu,
czerpi§c z tego przyjemnoŁú i korzyŁci.
— Emmanuel Teney

Jedn§ z naprawd« wspania¯ych rzeczy zwi§zanych z wiar§ jest to,
Še roŁnie ona na samej sobie, pi«trz§c si« i kumuluj§c. Kiedy zaczynasz
kroczyú jak§Ł konkretn§ drog§, wszystko moŠe byú nieco chwiejne
i nadal obci§Šone w pewnym stopniu przez obawy, które w takich
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okolicznoŁciach mog§ wydawaú si« ca¯kowicie naturalne oraz uzasadnione. JeŠeli chodzi o moj§ przyjació¯k« i opisywan§ wczeŁniej przygod« zwi§zan§ z kupowaniem domu, kobieta ta opowiedzia¯a mi, Še
na pocz§tku prac remontowych kaŠdego dnia zaraz po pracy odwiedza¯a ŁwieŠo zakupion§ nieruchomoŁú i kontrolowa¯a post«py robót.
PrzeraŠona pocz§tkowymi rezultatami — szkieletem budynku z go¯ymi Łcianami i pod¯ogami, widocznymi zarysowaniami, unosz§cym
si« wsz«dzie py¯em i brudem oraz brakiem perspektyw na zrobienie
z tego domu miejsca zdatnego do zamieszkania — nieustannie wypytywa¯a robotników i stara¯a si« kontrolowaú kaŠd§ podejmowan§
przez nich decyzj«. W pewnym momencie kobieta zda¯a sobie jednak
spraw«, Še sama stoi na drodze do w¯asnego sukcesu i zrozumia¯a, iŠ
musi po prostu odpuŁciú i uwierzyú, Še wszystko zakoĮczy si« w rzeczywistoŁci zgodnie z jej pierwotn§ wizj§. Jak juŠ wspomina¯em, efekt
koĮcowy stanowi¯ potwierdzenie, Še mia¯a racj«.

Wiara jest odskoczni§ do dzia®ania...
Przyk¯ady, anegdoty, czy nawet cytaty, które dotychczas wykorzystywa¯em, maj§ jedn§ wspóln§ cech« — ¯§cz§ wiar« z dzia¯aniem. JeŠeli wierze nie towarzysz§ czyny, staje si« ona niespe¯nion§ obietnic§,
ziarnem, którego nie umieszczono w ziemi, b§dŞ teŠ niezrealizowanym marzeniem. MoŠesz na przyk¯ad Šywiú przekonanie o posiadaniu
wszystkich cech niezb«dnych do tego, by zostaú zawodowym muzykiem — jeŠeli jednak nie nauczysz si« graú na jakimŁ instrumencie lub
nie odbierzesz stosownej edukacji, nigdy nie znajdziesz si« na scenie
i nie b«dziesz k¯ania¯ si« publicznoŁci wŁród oklasków po zakoĮczonym wyst«pie. MoŠesz kochaú dzieci i mieú dar do porozumiewania si«
z nimi, ale dopiero kiedy pójdziesz na studia pedagogiczne i odbierzesz odpowiednie wykszta¯cenie, otworzy si« przed Tob§ moŠliwoŁú,
by stan§ú przed klas§ i wykorzystaú swoje zdolnoŁci do zainspirowania
m¯odszego pokolenia.
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Wiara to w moim przekonaniu proces pozwalaj§cy okrzepn§ú, coŁ
w rodzaju krochmalenia umys®u.
— E. M. Forster

JeŠeli do wprowadzenia wiary w Šycie potrzebne jest dzia¯anie,
prawd§ jest równieŠ stwierdzenie, Še wiara jest drog§ prowadz§c§ od
myŁli do czynów. To pi«kny, symetryczny uk¯ad, w którym dwie zaleŠnoŁci wzajemnie si« podsycaj§. Wiara stanowi swoisty magnes, przyci§gaj§cy wszystko, co pozytywne i produktywne — w kontekŁcie tego
rodzaju przekonaĮ wspomina¯em juŠ zarówno o odwadze, jak i wytrwa¯oŁci.
Strach i w§tpliwoŁci mog§ sprawiú, Še b«dziesz si« wahaú, zatrzymasz si« lub nigdy nie rozpoczniesz dzia¯aĮ prowadz§cych do zmian.
Kiedy strach jest Twoim sta¯ym towarzyszem, koniec koĮców zdo¯a
on uciszyú kaŠde pragnienie, zanim jeszcze nabierze ono kszta¯tów.
Ta cz«Łú Twojego umys¯u i ducha, która Šywi nadziej« na lepsz§ przysz¯oŁú, zostanie zgaszona niczym Łwieczka wystawiona na dzia¯anie
silnego, wzmagaj§cego si« z minuty na minut« wiatru. Twoja przysz¯oŁú
b«dzie malowaú si« w czarnych barwach, a obawy mog§ si« spe¯niú,
gdyŠ strach i negatywne myŁli narastaj§ na w¯asnym fundamencie,
podobnie jak wiara.
Dysponuj§c wiar§, b«dziesz w stanie zobaczyú Łwiat¯o na horyzoncie. Znajdziesz w sobie odwag«, której istnienie Ci« zaskoczy, odkryjesz teŠ si¯« i Łrodki, by skutecznie szukaú odpowiedzi oraz rozwi§zaĮ
nawet w sytuacjach, w których wydaje si« to niewykonalne. B«dziesz
w stanie podj§ú pierwszy krok, którego Łladem rusz§ wszyscy inni.
Za kaŠdym aktem twórczym kryje siª wiara, stanowi§ca dla niego
podporª. Entuzjazm jest niczym — przychodzi i odchodzi. JeŠeli ktoŁ
posiada jednak wiarª, maj§ miejsce cuda.
— Henry Miller
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Cytaty otwieraj§ce i zamykaj§ce pierwszy rozdzia¯ wspominaj§
o „cudach”. Na kartach tej ksi§Ški przeczytasz wiele historii o ludziach
pokonuj§cych przeciwnoŁci, spe¯niaj§cych marzenia oraz osi§gaj§cych
rzeczy pozornie niemoŠliwe. To w¯aŁnie tego rodzaju cuda mog§ Ci«
naprawd« spotkaú dzi«ki wierze.
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