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M

ogłoby się to wydawać proste, ale takie nie jest. Długo musiałem
się zastanawiać, kim powinien być drugi, pięćdziesiąty czy sto pierwszy przyjaciel na mojej liście. Jednak najważniejszy jest ten pierwszy.
W końcu wybrałem.
Tak fantastycznej osoby nie znałem przez 25 lat. Szukałem jej w innych ludziach, którzy się uśmiechali i dobrze bawili. Byli natchnieni życiem, które
sprawiało im radość każdego dnia. Wśród wielu przyjaciół i znajomych, a także
bliskich widziałem to, czego nie mogłem znaleźć u siebie.
Tak. Pamiętam dzień, kiedy go spotkałem. Mijałem wówczas galerię handlową z wielką wystawą. Zobaczyłem go i powiedziałem do siebie: „To jest ktoś.
Dobrze wygląda, uśmiecha się i idzie w tym samym kierunku. Widocznie jest
nam po drodze, a ja tego wcześniej nie dostrzegałem”. Zatrzymałem się na chwilę,
aby odkryć przed sobą największą tajemnicę mojego życia. Poznać najlepszego przyjaciela, z którym spędzam czas każdego dnia. Nie zawsze jest kolorowo,
bo często mamy różne zdania, ale to pomaga podejmować właściwe decyzje.
Jednak najważniejsze jest to, że mamy wspólne marzenia i doskonale wiemy,
dokąd zmierzamy.
Pierwszym przyjacielem jestem Ja sam dla siebie. Jesteś nim również Ty
sam dla siebie. Spójrz w lustro, w witrynę sklepową i przyjrzyj się tej wspaniałej
osobie, która zna Ciebie najlepiej na świecie. Uśmiechnij się do niej i powiedz:
„Jestem sobą, lubię siebie!”. Tak wyglądasz, tak mówisz, tak chodzisz, takie
masz marzenia, takie masz potrzeby, takich masz przyjaciół. To jesteś cały Ty.
Odkrycie tego spowodowało, że pokochałem siebie i swoje życie takie, jakie
było. W tym właśnie momencie. Kiedy zrobiłem bilans tego, czego już dokonałem w moim życiu, okazało się, że jest tego całkiem sporo. To był dobry czas
na podjęcie działań, aby pójść dalej. Aby iść naprzód z podniesioną głową.
Kiedyś przeczytałem: „Zamiast rozmyślać o tym, by być kimś innym, zacznij być dumny z tego, kim jesteś. Nigdy nie wiesz, kto patrzy na ciebie, marząc, by być na twoim miejscu”. To zmieniło moje podejście do wszystkiego.
Nabrałem pewności siebie i wyruszyłem w wędrówkę, która trwa już kilka lat.
Choć nie zawsze jest łatwo, to jednak wiem, że bycie w zgodzie z samym sobą
to najważniejsza rzecz, jaką odkryłem w swoim życiu, ale nie jedyna.
Jeśli jesteś teraz w chwili, w której nie wiesz, jaką wybrać drogę, zacznij
od polubienia tego, kim jesteś. Inny nie będziesz, bo dziś jesteś najlepszą wersją samego siebie. Masz wszystko, czego Ci trzeba, aby być najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie. Jeśli rozglądasz się wokół i tego nie widzisz, to zajrzyj
w głąb siebie. Tam znajdziesz siłę, której Ci potrzeba, aby zmienić wszystko.
Zmieniając swoje życie, zmienisz również tych, dla których jesteś wzorem.
Pierwszym przyjacielem jestem ja dla siebie i jesteś Ty dla siebie. Jeśli Ty
będziesz kochał siebie, to inni pokochają Ciebie za to, kim jesteś i jaki jesteś.
10
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N

ie wiem jak Ty, ale ja średnio przykładałem się do czytania książek
w czasach szkoły podstawowej. Szczerze mówiąc, niewiele o nich wiedziałem, poza tym, że lektury są obowiązkowe. Wówczas czytanie
było dla mnie stratą czasu i odczuciem przymusu.
Jednak z każdą kolejną wiosną liczba przeczytanych książek dość szybko
wzrastała. Wszystko się zmieniło, kiedy na mojej drodze pojawiła się pierwsza książka o rozwoju osobistym. Była to Potęga podświadomości napisana
przez Josepha Murphy’ego. Pierwsze moje wrażenie było takie, że zupełnie nie
jest w moim typie, więc wylądowała gdzieś na półce. Jednak książka nie odpuściła i ponownie trafiła w moje ręce. Otrzymałem ją jako prezent od dyrektora w firmie, w której pracowałem. Uznałem, że muszę przeczytać ją jeszcze raz,
choć po pierwszym podejściu byłem przekonany, że już do niej nie wrócę. I tak,
między spotkaniami w Częstochowie, zacząłem czytać ją i dostrzegać to, czego
wcześniej nie widziałem. Można powiedzieć, że pochłonąłem ją w całości.
BUM!!! Stało się. Kiedy siedziałem pod Jasną Górą, dotarło do mnie, że
w moim życiu mogę wszystko. Że wszystko zależy tylko ode mnie samego i od
mojej odpowiedzialności za siebie. Tego dnia powstało w mojej głowie najważniejsze pytanie w historii świata: JAK? Jak to zrobić?
I tak poznałem moją kolejną przyjaciółkę, z którą nie rozstaję się już od 15 lat
— Książkę. Setki przeczytanych książek o rozwoju osobistym, w których
znalazłem odpowiedzi na większość pytań. Dzięki nim zmieniałem, zmieniam
i będę zmieniał moje życie. Do wielu z nich wracam raz po raz, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą trudniejsze chwile lub sytuacje do rozwiązania. Zabieram
je w podróż, do łóżka, do pracy i do tramwaju, który po odstawieniu samochodu stał się miejscem, gdzie znalazłem sporo czasu na czytanie. W nich odnalazłem skarbnicę wiedzy, a stosowanie tej wiedzy pokazało mi drogę do miejsca,
w którym dzisiaj jestem. Drogę niełatwą i z różnymi zwrotami akcji, gdyż wiele
wdrożonych rzeczy odbywało się na zasadzie prób i błędów.
Prowadząc wiele rozmów z ludźmi, zadaję im jedno ważne pytanie: „Jaka
książka zrobiła na tobie największe wrażenie?” lub: „Która książka zmieniła
twoje życie?”. Otrzymując odpowiedź, wiem już wiele o osobie, która opowiada mi o wybranej przez siebie lekturze.
Na moje życie największy wpływ miały książki o rozwoju osobistym: Myśl
i bogać się Napoleona Hilla, Obudź w sobie olbrzyma Anthony’ego Robbinsa,
Maksimum osiągnięć Briana Tracy’ego, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Dale’a Carnegiego i wiele innych, które zapełniają moje półki. Jeśli już o półkach
mowa: przez dłuższy czas stosowałem „półkologię”. To taka dziedzina nauki, która nic nie daje. Czytasz i odkładasz, czytasz i odkładasz. Tak można bez końca,
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ale szybko zaczynasz dostrzegać, że to nie działa. Twój little voice, czyli wewnętrzny głos, mówi, że to bez sensu, że lepiej nie czytać, i tak bez końca.
Dzieje się tak do chwili, w której porzucasz „szaforozwój” i dociera do Ciebie,
że to wszystko trzeba stosować, wdrażać krok po kroku do swojego życia.
A kiedy zaczyna to działać, doceniasz te przyjaciółki coraz bardziej.
Te przyjaciółki mają odpowiedź na każde moje pytanie i dają mi wskazówki we wszystkich najważniejszych decyzjach mojego życia. A kiedy brakuje
mi części układanki, staję tyłem do regału, wyciągam przypadkową książkę,
otwieram na którejś ze stron i czytam. Ta jedna strona zawiera odpowiedź,
której w danej chwili potrzebuję. Tak robię i za każdym razem to działa. To
wsparcie zasługuje na miano najlepszego przyjaciela, bo przyjaciel doradza mi
szczerze, bez oceny i bez własnych przekonań.
A Ty jaką ostatnio przeczytałeś książkę, która zmieniła Twoje życie?
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K

toś ostatnio powiedział, że żyję w swoim świecie. Tak, żyję i z dnia na
dzień jest on coraz piękniejszy i coraz bardziej mój.
Kiedyś straciłem pewnego przyjaciela, choć jako dziecko uwielbiałem się z nim bawić. Był bardzo kreatywny, pełen wiary i pasji, a przez to niczym
nieograniczony. Jednak kiedy dorastaliśmy, usłyszałem od moich rodziców
i otoczenia, że mam zejść na ziemię. Konsekwencją tego było to, że relacje
z moim przyjacielem znacznie się pogorszyły.
Dałem sobie narzucić wolę i przekonanie innych, że on ma na mnie zły
wpływ i że przez niego w przyszłości niczego nie osiągnę, choć doskonale
wiedziałem, że dzięki tej znajomości już od podstawówki robiłem wiele dla
siebie i dla innych. On napędzał mnie do działania i tworzenia, wspierania i poszukiwania rozwiązań, które mogą sprawić, że mój świat przyniesie odrobinę
radości innym.
Dzięki niemu byłem przewodniczącym w szkole, udzielałem się w wielu
przedsięwzięciach. Kierowałem różnymi projektami, wśród nich Młodzieżową
Radą Miasta Wałbrzycha. Miałem możliwość jeszcze przed dwudziestką przemawiać do ponad tysiąca ludzi. Wszędzie, gdzie podejmowałem pracę, dawałem z siebie wszystko, wnosząc kreatywne pomysły i zaangażowanie, często nie
bacząc na własne potrzeby.
Kiedy spoglądam wstecz, widzę, jak wiele zawdzięczam sobie, a przede
wszystkim mojemu trzeciemu przyjacielowi. To moja Fantazja. Wyobraźnia.
Tam spotykam się z chłopcem, z którym pogodziłem się po latach. Tak naprawdę trzeci przyjaciel nigdy mnie nie opuścił, bo przez 34 lata mojego życia
wspierał mnie w każdej sekundzie. Negowałem to, co mi podsuwał, doprowadzając się do trudnej sytuacji zawodowej, finansowej i rodzinnej. Kiedy go
nie słuchałem, traciłem wszystko, na co wiele lat pracowałem. Oddałem się rzeczywistości, bo tak było „doroślej” i poważniej. Po co marzyć? To bez sensu!
Tak wielu z nas porzuca swoje marzenia i chwile, w których oddaje się poszukiwaniu w sobie inspiracji na całe życie. Dajemy sobie wmówić, że to
śmieszne i żałosne, bo marzenia się nie spełniają.
No tak. Gdzieś przeczytałem, że marzenia się nie spełniają, tylko marzenia
się spełnia.
„Marzenia wydają się głupie tylko ludziom, którzy ich nie mają”.
— Peter Reese
Słowa Petera Reese’a utkwiły mi w pamięci, a także stały się kluczem jedności
z moim trzecim przyjacielem. I tak od kilku lat na nowo bawimy się w tworzenie i rozwijanie tego „innego” świata. Mojego (naszego) i na moich (naszych)
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zasadach. Wiem, jak za parę lat będzie wyglądało moje życie. Na powrót spełniam swoje marzenia i realizuję swoje pasje. Nauczyłem się wykorzystywać
swój talent, a to sprawiło, że uwierzyłem w siebie i jestem sobą.
Oddawanie się marzeniom to najpiękniejszy element mojego życia. Mam
pewność, że to, co powstanie w mojej głowie, już niebawem będę trzymał
w ręce. Może ktoś nie wierzyć, ale nie dbam o to. Dzięki marzeniom powstały
fundacja Bezpieczny Brzuszek i projekt Architekci Umysłu. Pomogłem wielu
osobom w tworzeniu ich biznesu lub stawianiu go na nogi, bo stracili wiarę.
Każdego dnia w mojej wyobraźni powstają nowe obrazy, pomysły i plany.
Jestem otwarty i za każdym razem dziękuję za nową moc, którą otrzymuję.
Dzięki marzeniom można zmieniać siebie, swój świat, ale również życie
innych ludzi. Jeśli to szalone, to kompletnie się tym nie przejmuję, bo tylko
szaleni zmieniają ten świat. A ja nie mam ograniczeń, a jedynie wielką chęć
transformacji mojego życia, z którego skorzystają inni ludzie.
Jeśli czytasz dalej, to chcę Ci powiedzieć: nie marnuj czasu. Nie wstydź się
swoich marzeń. Podsycaj ogień, który się w Tobie tli, aby powstał płomień,
który porwie Cię do życia. Wspieraj go doznaniami, emocjami, uczuciami, zapachami, dotykiem, smakiem, dźwiękiem lub ciszą. Buduj w sobie poczucie,
że dojdziesz tam, gdzie chcesz. Będzie tak od dnia, w którym na nowo polubisz
swojego przyjaciela i swoje marzenia. Pokochaj je i uwierz w nie.
Dziś, po kilku miesiącach marzeń o własnej gazecie, układania w głowie
wszystkich elementów i faktów, przyszła niespodziewana wiadomość. Wiedziałem, jak moja gazeta ma wyglądać, co ma w niej być, przeglądałem w wyobraźni wszystkie strony pierwszego numeru. Widziałem piękne zdjęcia i czytałem teksty autorstwa ludzi, którzy wspierali mnie przez lata. Brakowało mi
tylko odpowiedzi na pytanie: „JAK?”. „Jak” przyszło samo. Jeśli w coś mocno
wierzysz, a podpowiedziała Ci to Twoja wyobraźnia, to nie musisz od razu
wiedzieć „jak”. Do mnie po latach odezwał się kolega, któremu opowiedziałem
o moim kolejnym pomyśle. Powiedział, że wchodzi w to. Zdziwiłem się, a wówczas on powiedział, że jest redaktorem jednego z największych czasopism
w Polsce. Pisząc to, jeszcze jestem podekscytowany. Zapamiętam ten dzień jako dzień, w którym znów „jak” przyszło samo.
Mój przyjaciel nazywa się Fantazja. To dzięki niemu mam wszystko, czego
mi trzeba, aby być szczęśliwym w moim własnym świecie.
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