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ROZDZIAĞ 8.

CO TY TUTAJ ROBISZ?

Najwaĝniejsze pytanie brzmi, czy potrafisz odpowiedzieÊ z gïÚbi serca
„Tak”, gdy wezwie CiÚ przygoda.
— Joseph Campbell, amerykañski znawca mitów, pisarz,
którego ksiÈĝki i idee wpïynÚïy na powstanie Gwiezdnych wojen

Jasne uĂwiadomienie sobie, jaki jest nasz cel, moĝe przesÈdziÊ
o tym, czy bÚdziemy ĝyli szczÚĂliwym, speïnionym ĝyciem peïnym
dostatku, moĝliwoĂci wyboru i rozwoju, czy teĝ pozostaniemy
ograniczeni swoim niezdecydowaniem i starymi, zuĝytymi wymówkami.
Dar musi zostaÊ ofiarowany, dlatego wïaĂnie jest tak wielkÈ
stratÈ, gdy nie moĝemy ustaliÊ, co nim jest w naszym przypadku,
albo gdy wiemy to, jednak nie potrafimy zaczÈÊ dziaïaÊ tak, by
go wykorzystaÊ. Mamy cudowny prezent dla Ăwiata, który nie
moĝe siÚ juĝ doczekaÊ, by go otworzyÊ, jednak trzymamy go na
póïce w ozdobnym opakowaniu, pokrywajÈcym siÚ kurzem. Co
za marnotrawstwo! Co za cierpienie!
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Tymczasem radoĂÊ ofiarowania komuĂ idealnego prezentu nie
da siÚ z niczym porównaÊ. Wszyscy znamy to uczucie, przeskakiwanie z nogi na nogÚ, zaplatanie dïoni, niemal sikanie w gacie, gdy
bïagamy, by ktoĂ juĝ otworzyï nasz podarunek. NO OTWÓRZ
TO WRESZCIE! Jezus Maria… daj, ja to zrobiÚ! RadoĂÊ dawania
jest tak intensywna, ĝe czÚsto obdarowujÈcy cieszy siÚ bardziej niĝ
obdarowany.
Dlatego wïaĂnie, gdy odnajdziesz swoje powoïanie i zaplanujesz
swoje ĝycie w taki sposób, by móc siÚ dzieliÊ swoimi darami ze
Ăwiatem regularnie, czujesz siÚ niczym gwiazda rocka.

Gdy dzielimy się tym, co przynieśliśmy
ze sobą w darze, jesteśmy
w zgodzie z naszym najwyższym,
najpotężniejszym „ja”.
WiÚkszoĂÊ ludzi jednak przechodzi przez ĝycie, dajÈc ludziom
gustowne Ăwieczuszki i mydeïka. No wiesz — nie przychodzÈ na
imprezÚ z pustymi rÚkoma, dajÈ Ăwiatu swoje nieco banalne dary, otrzymujÈc w podziÚce ciepïy uĂcisk i zdawkowe „Och, nie
trzeba byïo”, jednak nie wstrzÈsajÈ przez to Ăwiatem w posadach.
MogÈ na przykïad mieÊ pracÚ, która nie jest zupeïnie okropna.
Jest moĝe trochÚ nudna, ale, no wiesz, w sumie w porzÈdku. Pozwala im zarobiÊ na ĝycie, które jest w miarÚ przyjemne, o ile nie
szalejÈ zanadto. Zdarza im siÚ robiÊ coĂ fajnego, chociaĝ nie tak
czÚsto, jakby pragnÚli, bo nie majÈ na to pieniÚdzy albo czasu.
Moĝe teĝ im siÚ wydawaÊ, ĝe na to nie zasïugujÈ. Od czasu do
czasu zdarzajÈ im siÚ maïe zwyciÚstwa, na przykïad w nagrodÚ
za dobre wyniki sprzedaĝy dostajÈ szeĂciodniowÈ wycieczkÚ na
Bahamy albo nazbierajÈ doĂÊ mil lotniczych, by polecieÊ do cioci
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i obejrzeÊ olimpiadÚ, albo teĝ w koñcu uda im siÚ usiÈĂÊ i napisaÊ
piosenkÚ, której wprawdzie nigdy nie zaĂpiewajÈ ani nie nagrajÈ.
Nigdy jednak nie stawiajÈ wszystkiego na jednÈ kartÚ, by ĝyÊ w sposób, który rzeczywiĂcie ich krÚci. Tak naprawdÚ caïe ĝycie spÚdzajÈ pogrÈĝeni w Wielkiej Drzemce.
Kaĝdy czïowiek rodzi siÚ z wyjÈtkowymi i cennymi darami,
którymi powinien dzieliÊ siÚ ze Ăwiatem. Gdy uda nam siÚ ustaliÊ,
jakie sÈ nasze dary, i postanowimy ĝyÊ w taki sposób, by je jak
najlepiej wykorzystaÊ, wtedy zaczyna siÚ prawdziwa impreza.
Kaĝdy moĝe prowadziÊ ĝycie, które ma cel. JeĂli wiÚc masz problemy albo nadal nie wiesz, co powinieneĂ zrobiÊ ze swoim ĝyciem,
to musisz wiedzieÊ, ĝe odpowiedě znajduje siÚ blisko. Istnieje,
tak samo jak ĝycie, którego pragniesz. Musisz tylko najpierw ujrzeÊ
pewne sprawy jasno.
Na temat znajdowania swojego powoïania napisano niejednÈ
ksiÈĝkÚ (niektóre z nich wymieniam w czÚĂci „½ródïa” na koñcu
tej ksiÈĝki oraz na mojej stronie internetowej), jednak postanowiïam podzieliÊ siÚ kilkoma najwaĝniejszymi wskazówkami.
PamiÚtaj, ĝe nie istnieje tylko jeden dobry sposób na osiÈgniÚcie
tego. Kaĝdy z nas ma swojÈ wyjÈtkowÈ drogÚ, jednak staramy siÚ
dotrzeÊ w to samo miejsce — tam, gdzie bÚdziemy siÚ czuli najszczÚĂliwsi, najbardziej ĝywi i gdzie bÚdziemy najbardziej sobÈ.
Nawet jeĂli udaïo Ci siÚ zrobiÊ karierÚ w fascynujÈcej CiÚ
dziedzinie, czytaj dalej, poniewaĝ te wskazówki mogÈ Ci pomóc
we wszystkich sferach Twojego ĝycia.
Jak odkryÊ, kim jesteĂ i jakie jest Twoje powoïanie:

1. Bãdŗ obcym
Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ obcym, który lata na swoim spodku w przestrzeni kosmicznej i nagle lÈduje na ziemi i zajmuje Twoje ciaïo.
Jako obcy postrzegasz wszystko dookoïa siebie jako coĂ nowego.
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RozglÈdasz siÚ dookoïa i co widzisz? W czym najlepszy jest czïowiek, którego ciaïo zamieszkaïeĂ? Co sprawia mu najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ? Z czym jest najbardziej zwiÈzany? Jakie ma moĝliwoĂci
i zasoby?
Jako obcy, dla którego wszystko jest nowe i podniecajÈce i który
nie ma nic do stracenia, co zrobiïbyĂ z tym niewiarygodnym ĝyciem, do którego nagle trafiïeĂ? W jaki sposób zamierzasz wykorzystaÊ swoje nowe ciaïo i tÚ egzystencjÚ, by stworzyÊ coĂ cudownego
i wspaniaïego juĝ teraz?
To Êwiczenie jest bardzo pomocne, by zyskaÊ nowÈ perspektywÚ
i wyjĂÊ z bïÚdnego koïa swoich starych wymówek i niewïaĂciwych
nawyków. Moĝe teĝ przydaÊ siÚ, by uĂwiadomiÊ Ci ogrom moĝliwoĂci i zasobów, czekajÈcych na wyciÈgniÚcie rÚki, których do
tej pory nie dostrzegaïeĂ lub które traktowaïeĂ jako oczywistoĂÊ.
Czasami wystarczy spojrzeÊ na coĂ nowymi oczyma, by zrozumieÊ,
jak niewiarygodne mamy szczÚĂcie. Na dwadzieĂcia cztery godziny
zostañ obcym i zobacz, co wymyĂlisz.

2. Zrób pierwszy wğaĸciwy krok
Zamiast marnowaÊ kolejne godziny, dni i lata na zastanawianie siÚ,
jaki powinien byÊ Twój kolejny ruch, po prostu zacznij DZIAAm.
Och, ileĝ czasu marnujemy na obracanie w gïowie róĝnych pomysïów, rozwaĝanie wszystkich „co by byïo gdyby”, wymyĂlanie
powodów „dlaczego tak” albo równie dobrych „dlaczego nie”,
sprawianie, ĝe wszyscy nasi przyjaciele uwaĝnie odczytujÈ numer
na ekranie telefonu, na wypadek gdybyĂmy to znowu byli my, majÈcy ochotÚ na niekoñczÈce siÚ omawianie tych samych pomysïów.
Przestañ siÚ nieustannie zastanawiaÊ i podejmij jakieĂ dziaïania.
Nie musisz wiedzieÊ, gdzie dokïadnie CiÚ to zaprowadzi, musisz tylko zaczÈÊ od czegoĂ, co wydaje Ci siÚ wïaĂciwe, i podÈĝaÊ
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za tym, co przynosi Ci takie uczucie, a potem zobaczyÊ, do czego
w ten sposób dojdziesz.

Większość odpowiedzi ukazuje się nam,
gdy działamy, a nie gdy siedzimy
i się zastanawiamy.
Gdy odkryïam, ĝe moim powoïaniem jest zostanie trenerkÈ,
akurat jak na ironiÚ byïam w samym Ărodku trwajÈcej przez caïe
moje ĝycie obsesji odkrywania, co, u diabïa, jest celem mojego
ĝycia. Zawsze wiedziaïam, ĝe bÚdzie to miaïo coĂ wspólnego
z pisaniem, jednak wiedziaïam teĝ, ĝe nie miaïam spÚdziÊ ĝycia
zamkniÚta samotnie w pokoju, walczÈc, by ubraÊ moje myĂli
w sïowa. PragnÚïam czegoĂ, co A) wymagaïoby kontaktów z innymi
luděmi, B) pomagaïo innym w jakiĂ wymierny sposób, C) byïoby
naprawdÚ fajne i D) zmuszaïoby mnie do wziÚcia prysznica,
ubrania siÚ ïadnie i wyjĂcia z domu. Na poczÈtku nie miaïam
ĝadnego innego punktu zaczepienia — za to bardzo chciaïam
wiedzieÊ, co by to mogïo byÊ. Moja przyjacióïka powiedziaïa mi,
ĝe powinnam obczaiÊ nowÈ organizacjÚ, majÈcÈ zwiÈzek z kobiecÈ przedsiÚbiorczoĂciÈ, wiÚc stwierdziïam, ĝe tak zrobiÚ.
Wszystkie miaïyĂmy przynieĂÊ jakiĂ projekt, nad którym chciaïybyĂmy pracowaÊ, jednak ja nic nie miaïam. Liczyïam, ĝe ktoĂ
inny podsunie mi jakiĂ pomysï. Przez cztery tygodnie obserwowaïam kobiety, które zastanawiaïy siÚ nad tym, co najbardziej
kochajÈ robiÊ i jak mogÈ zamieniÊ swoje pomysïy na ěródïo dochodu lub teĝ jak rozwinÈÊ firmy, które juĝ miaïy, i wprawdzie nadal
nie miaïam ĝadnego wïasnego projektu, ale za to zrozumiaïam,
co chciaïabym robiÊ. Podeszïam do osoby, która prowadziïa zajÚcia,
i zapytaïam, czy nie potrzebuje pomocy. Potrzebowaïa i zatrudniïa
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mnie. ZaczÚïam prowadziÊ te grupy, po paru latach zaïoĝyïam
wïasnÈ firmÚ doradczÈ, co z kolei doprowadziïo do tego, ĝe zaczÚïam pracowaÊ z klientami z caïego Ăwiata, a to z kolei sprawiïo,
ĝe teraz siedzÚ przy blacie kuchennym, piszÈc tÚ ksiÈĝkÚ.
Niezaleĝnie od tego, jak bardzo zagubiony moĝesz siÚ czuÊ
w tej chwili, zwracaj uwagÚ na sugestie i moĝliwoĂci, które mogÈ
siÚ przed TobÈ otwieraÊ. Wsïuchaj siÚ w swoje uczucia: czy jest coĂ,
co CiÚ w tym pociÈga albo czy z jakiegokolwiek powodu masz
poczucie, ĝe warto siÚ sprawie przyjrzeÊ bliĝej? Co zawsze chciaïeĂ
robiÊ? Czy ktoĂ wspomniaï o jakimĂ kursie lub ksiÈĝce, której tytuï
dziwnie utknÈï Ci w pamiÚci? Zrób pierwszy krok w kierunku,
który wydaje Ci siÚ sïuszny, i zobacz, dokÈd CiÚ to zaprowadzi.
I zrób to TERAZ.

3. Cokolwiek robisz,
rób to najlepiej jak potrafisz
Gdy juĝ uczynisz pierwszy krok, moĝliwe, ĝe nie od razu znajdziesz siÚ w miejscu, które sobie wymarzyïeĂ. Moĝesz wejĂÊ dopiero na pierwszy stopieñ. Moĝe byÊ Ăwietny albo doĂÊ nieprzyjemny. Niezaleĝnie jednak od tego, gdzie zaprowadzi CiÚ pierwszy
krok, jeĂli chcesz nadal poruszaÊ siÚ naprzód, doceñ to, co juĝ
masz, zamiast wstydziÊ siÚ tego, niecierpliwiÊ lub zïoĂciÊ.
Wszystko, co robisz podczas swojej podróĝy, przyczynia siÚ do
osiÈgniÚcia tego, gdzie chcesz dojĂÊ.
Powiedzmy, ĝe postanowiïeĂ podÈĝaÊ za swoim marzeniem, by
zostaÊ gwiazdÈ rocka. Podejmujesz pracÚ kelnera, poniewaĝ czas
pracy jest dostatecznie elastyczny, byĂ mógï podróĝowaÊ i nagrywaÊ. OczywiĂcie Twoim powoïaniem jest tworzenie muzyki,
a nie zajmowanie siÚ zupÈ cebulowÈ jakiegoĂ rozkapryszonego
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klienta, która jego zdaniem jest za zimna, jednak jest bardzo waĝne, byĂ siÚ przejmowaï. Odpowiednie nastawienie i wdziÚcznoĂÊ za
wszystko, co siÚ nam przytrafia i pomaga nam ĝyÊ tak, jak tego
chcemy, nie tylko sprawi, ĝe Twoje ĝycie stanie siÚ przyjemniejsze i dostaniesz wiÚksze napiwki, ale teĝ zwiÚkszysz czÚstotliwoĂÊ swoich wibracji i zaczniesz przyciÈgaÊ ludzi i moĝliwoĂci,
które poprowadzÈ CiÚ w kierunku, w którym pragniesz pójĂÊ.
Tutaj wïaĂnie przydaje siÚ umiejÚtnoĂÊ obecnoĂci w teraěniejszoĂci. OczywiĂcie nie znajdziesz siÚ na scenie przed tysiÈcami widzów w mgnieniu oka, ale pamiÚtaj, ĝe do tego wïaĂnie dÈĝysz, odwaĝnie zmierzajÈc w stronÚ realizacji swojego marzenia, i otaczajÈ
CiÚ niezmierzone cuda i szanse. OdprÚĝ siÚ, usiÈdě wygodnie
i bÈdě wdziÚczny za to, ĝe Twoje ĝycie ma cel, wydzielasz wibracje o wysokiej czÚstotliwoĂci, a wszystko, czego potrzebujesz,
juĝ pÚdzi w Twoim kierunku.

4. Nie wywařaj otwartych drzwi
Rozejrzyj siÚ dookoïa i zwróÊ uwagÚ, co robiÈ inni ludzie. Komu
zazdroĂcisz tego, jak ĝyje? Co takiego robiÈ inni, czego teĝ byĂ pragnÈï? Kogo uwaĝasz za najfajniejszÈ osobÚ na caïym Ăwiecie?
Nie musisz wymyĂlaÊ swojego ĝycia od podstaw, musisz tylko ustaliÊ,
co sprawia, ĝe czujesz, ĝe ĝyjesz. JeĂli coĂ, co robi ktoĂ inny, roznieci
Twoje zainteresowanie, to zapamiÚtaj to. Moĝliwe, iĝ oznacza
to, ĝe Twoje powoïania ma z tym coĂ wspólnego.
OkreĂl konkretnie, co CiÚ tak krÚci w ĝyciu innych. Czy chodzi
o to, ĝe podróĝujÈ po Ăwiecie? A moĝe o to, ĝe majÈ staïy plan?
A moĝe wrÚcz przeciwnie, o to, ĝe go nie majÈ? Podoba Ci siÚ, ĝe
pracujÈ samodzielnie? ¿e mogÈ pracowaÊ nago? ¿e przez caïy dzieñ
sÈ na zewnÈtrz? PracujÈ rÚkoma? Oczami? Uszami? MajÈ zwierzÚta?
MajÈ wspaniaïego partnera lub partnerkÚ? Im konkretniej to okreĂlisz, tym ïatwiej bÚdzie Ci stworzyÊ obraz tego, czego pragniesz.
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Czytaj czasopisma o tym, co CiÚ interesuje, rozmawiaj z jak
najwiÚkszÈ liczbÈ ludzi, przebywaj w miejscach, gdzie bywajÈ
ludzie, którzy dzielÈ Twoje zainteresowania. Wyjdě ze skorupy,
a nigdy nie wiadomo, czego siÚ dowiesz, co podpowie Ci Twój
kolejny krok lub kiedy poznasz kogoĂ, kto wskaĝe Ci TwojÈ wielkÈ
szansÚ.

5. Nie czekaj na olĸnienie
Wydaje mi siÚ, ĝe jednym z najbardziej paraliĝujÈcych bïÚdnych
przekonañ jest to, ĝe nasze prawdziwe powoïanie powinno do nas
przemówiÊ w przeszywajÈcym duszÚ olĂnieniu. IstniejÈ wprawdzie ludzie, którzy od zawsze wiedzieli, czym siÚ chcÈ zajmowaÊ,
jednak wiÚkszoĂÊ z nas spÚdza wiÚkszoĂÊ ĝycia albo nawet caïe
ĝycie, bïÈkajÈc siÚ i szukajÈc wĂród drzew i pod kamieniami tego,
kim naprawdÚ jesteĂmy.
Przestañ siÚ zadrÚczaÊ tym, ĝe nie znalazïeĂ tej jednej wielkiej
rzeczy, która jest Twoim zadaniem na tej planecie (to samo dotyczy
znajdowania idealnej drugiej poïówki, tak nawiasem mówiÈc), i poczuj siÚ dobrze z tym, ĝe zapewne przyjdzie Ci w ĝyciu wypeïniÊ
kilka róĝnych ról (i przejĂÊ przez kilka róĝnych zwiÈzków).
Gdy siÚ nad tym zastanowisz, zrozumiesz, ĝe tak czy siak,
wiÚcej sensu ma to, ĝe siÚ zmieniamy i ewoluujemy w trakcie ĝycia.
Gdy myĂlÚ o tym, kim byïam jako dwudziestolatka, i porównujÚ
to z tym, kim jestem teraz, nie mogÚ sobie wyobraziÊ niczego
bardziej nieatrakcyjnego niĝ podÈĝanie za tym, co mnie wtedy
rajcowaïo.
Idě za tym, co w danej chwili wydaje Ci siÚ sïuszne — rób to
w kaĝdej chwili swojego ĝycia, a pozwoli Ci to ĝyÊ w cudowny
sposób.
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6. Sğuchaj swojej intuicji
JeĂli naprawdÚ chcesz mieÊ kontakt z tym, kim jesteĂ i co kochasz, poĂwiÚÊ trochÚ czasu na wsïuchanie siÚ w swojÈ intuicjÚ.
Jednym z najlepszych sposobów na zrobienie tego jest spÚdzenie
kilku minut w ciszy i samotnoĂci kaĝdego dnia. WiÚkszoĂÊ dnia
spÚdzamy na gorÈczkowej aktywnoĂci, zarówno fizycznej, jak
i umysïowej, i przetaczamy siÚ niczym buldoĝer po odpowiedziach,
których szukamy, nie bÚdÈc w stanie ich usïyszeÊ w caïym tym
zgieïku. Gdy usiÈdziesz w ciszy i zadasz wïaĂciwe pytania, otrzymasz odpowiedě — prÚdzej czy póěniej. Wytrwaj, bÈdě cierpliwy
i poczekaj na swój wewnÚtrzny gïos. Masz wszystkie odpowiedzi,
których potrzebujesz, musisz tylko daÊ im szansÚ, by mogïy do
Ciebie dotrzeÊ.
7. Idŗ za marzeniami
Teraz, gdy podsunÚïam Ci ïagodne sposoby, jak zrozumieÊ siebie,
powiem Ci coĂ, co zapewne Ci siÚ nie spodoba: skocz na gïÚbokÈ
wodÚ i idě za swoimi marzeniami. O czym fantazjujesz, patrzÈc
przez okno w pociÈgu, tuĝ przed zaĂniÚciem kaĝdego dnia lub gdy
udajesz, ĝe sïuchasz jakiegoĂ strasznego nudziarza? Czy stoisz
na scenie jako komik, zabawiajÈc tysiÈce zaĂmiewajÈcych siÚ do
rozpuku fanów? Czy siedzisz w otoczeniu swoich dzieci w najbardziej przytulnym i najszczÚĂliwszym domu na Ăwiecie? Czy
zasïynÈïeĂ z dziaïalnoĂci charytatywnej, budujÈc sierociñce na
caïym Ăwiecie? Przeprowadě to Êwiczenie tak, jakby pieniÈdze
nie stanowiïy problemu. Wsïuchaj siÚ w to, co przynosi Ci najwiÚkszÈ radoĂÊ, zamiast zastanawiaÊ siÚ nad tym, co musisz robiÊ, by
przetrwaÊ. GdybyĂ miaï niekoñczÈce siÚ ěródïo gotówki, jak
chciaïbyĂ spÚdziÊ swoje ĝycie?
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Nasze fantazje mówiÈ najwiÚcej o tym, kim jesteĂmy i co uwaĝamy za wspaniaïe. Niezaleĝnie od tego, jak bardzo oderwane od
rzeczywistoĂci i absurdalne mogÈ siÚ wydawaÊ, sÈ dla nas waĝne
i zazwyczaj reprezentujÈ najlepszÈ i najwspanialszÈ wersjÚ nas.

Nasze fantazje to nasza rzeczywistość
w świecie wolnym od wymówek.
Kaĝdy z nas byïby przeraĝony, gdyby inni potrafili czytaÊ nam
w myĂlach i przyïapali nas na gorÈcym uczynku: „Wiem, to kompletnie gïupie, ale chciaïbym ĂpiewaÊ na Broadwayu”. Czy to naprawdÚ gïupie? W koñcu ktoĂ przecieĝ to robi, wiÚc dlaczego nie
mógïbyĂ Ty?
CzÚsto udajemy, ĝe nie wiemy, jakie naprawdÚ jest nasze
powoïanie, podczas gdy tak naprawdÚ po prostu boimy siÚ z nim
zmierzyÊ, bo wydaje siÚ wykraczaÊ poza nasze moĝliwoĂci, obawiamy siÚ, ĝe nie uda nam siÚ z tego utrzymaÊ, albo wydaje nam
siÚ to nieosiÈgalne.
Co jednak, gdybyĂ miaï odwagÚ, by porzuciÊ wymówki i wstyd
z powodu tego, ĝe chciaïbyĂ byÊ kimĂ wielkim i wspaniaïym,
i naprawdÚ spróbowaï to zrobiÊ? Co, gdybyĂ postanowiï zrobiÊ
coĂ najbardziej nieprawdopodobnego, ekscytujÈcego, o czym kiedykolwiek oĂmieliïeĂ siÚ zamarzyÊ, niezaleĝnie od tego, co wszyscy
(wïÈcznie z TobÈ) na ten temat myĂlÈ?
TO DOPIERO byïoby ĝycie.

8. Kochaj siebie
Tak jakbyĂ byï jedynym sobÈ, jaki istnieje.
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