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NarzÚdzia

Codzienna praktyka
Nie ma prostego rozwiÈzania. Musisz poĂwiÚciÊ siÚ codziennej
praktyce, nawet jeĂli bÚdziesz miaï wraĝenie, ĝe ta nic Ci nie daje.
Zranieñ nie moĝna uzdrowiÊ niejako w chwili nagïego „aha!”, przypominajÈc sobie jakieĂ stïumione wspomnienie, jak to czasem moĝna
zobaczyÊ na filmach. Nie chodzi bowiem o przeszukiwanie wspomnieñ, ale o doĂwiadczanie uczuÊ. Lecz Twoje prawdziwe uczucia
byïy skryte od tak dawna, ĝe musisz wrÚcz zmieniÊ poïÈczenia neuronowe w mózgu, aby tych uczuÊ w ogóle doĂwiadczyÊ. Nie moĝesz
podchodziÊ analitycznie do swoich emocji. Aby dokonaÊ zmiany,
musisz zaczÈÊ od zmiany starych wzorców i zachowañ. Nie moĝna
tego zrobiÊ z dnia na dzieñ. Taka praca moĝe zajÈÊ wiele miesiÚcy,
a nawet i lat. Z czasem praktyka bÚdzie dla Ciebie coraz bardziej
automatyczna, aĝ w koñcu stanie siÚ TwojÈ drugÈ naturÈ.

Kup książkę

Poleć książkę

30

ODZYSKAJ SIEBIE

PomyĂl o tym jak o nauce jÚzyka obcego. Czy moĝesz siÚ go
nauczyÊ w miesiÈc? Nie. Sam uczyïem siÚ ïaciny przez szeĂÊ lat
i ledwo pamiÚtam dwa sïowa.
Na szczÚĂcie mówimy tu o czymĂ znacznie korzystniejszym niĝ
nauka ïaciny. Praktyka po prostu zajmuje trochÚ czasu i wymaga
aktywowania pewnych fragmentów mózgu i reszty ciaïa, których nie
uĝywaïeĂ od bardzo dawna (o ile w ogóle). BÈdě wiÚc cierpliwy
i wyrozumiaïy wobec siebie. Nie oczekiwaïbyĂ, ĝe zdasz egzamin
z ïaciny juĝ po jednym dniu nauki, prawda? Gorszy dzieñ nie znaczy, ĝe jesteĂ beznadziejnÈ poraĝkÈ, tak samo jak jedynka na teĂcie
nie znaczy, ĝe nie zdasz do nastÚpnej klasy. JeĂli siÚ potkniesz gdzieĂ
po drodze, dobry nauczyciel zaoferuje Ci dodatkowÈ pomoc, byĂ
lepiej zrozumiaï caïy materiaï. W naszym przypadku to Ty musisz
staÊ siÚ dobrym nauczycielem.
Nie dam Ci prostego rozwiÈzania na zïoĝone problemy emocjonalne i zasugerujÚ, byĂ uwaĝaï na wszystkich, którzy coĂ takiego
chcÈ Ci zaoferowaÊ. MogÚ Ci jednak daÊ narzÚdzia, perspektywÚ,
zasoby i techniki, które pozwolÈ Ci powoli zmodyfikowaÊ stare
nawyki. W koñcu za zmianami nawyków podÈĝÈ zmiany odczuÊ
w ciele, a Ty otworzysz siÚ i umoĝliwisz sobie odnalezienie wolnoĂci.
ChoÊ wszystko to wymaga znacznej iloĂci czasu, to mogÚ Ci
obiecaÊ, ĝe na koñcu tunelu naprawdÚ jest Ăwiateïko. I nie mówiÚ
tu tylko o sposobie radzenia sobie z symptomami, ale o naprawdÚ
dobrym samopoczuciu w sercu Twojej istoty. Moim celem jest poïÈczyÊ klasycznÈ psychologiÚ z kilkoma alternatywnymi koncepcjami,
takimi jak koncepcja zranienia rdzennego, ochronne lub faïszywe ja,
miïoĂÊ czy mindfulness. Zïoĝone traumy emocjonalne i poczucie
wstydu majÈ dziwny — choÊ przewidywalny — sposób dziaïania.
DziÚki odpowiedniej iloĂci praktyki i pracy moĝesz przebiÊ siÚ przez
te mechanizmy obronne i dotrzeÊ do ěródeï sytuacji, którÈ wczeĂniej
uwaĝaïeĂ za „beznadziejnÈ” i „nieuleczalnÈ”.
W trakcie pracy z opisywanymi technikami, jeĂli tylko odczujesz niemoĝliwe do zniesienia emocje, „wyzwalacze”, lÚki czy stany
depresyjne, proszÚ, bez zwïoki skontaktuj siÚ z zawodowym tera-
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peutÈ. BÚdziemy tutaj pracowaÊ z niekomfortowymi odczuciami,
a terapeuta moĝe stanowiÊ niezastÈpionÈ pomoc, pomagajÈc Ci
poruszaÊ siÚ po trudnym emocjonalnie gruncie.

Mindfulness, czyli uwaĝnoĂÊ
Aby zaczÈÊ, musisz dowiedzieÊ siÚ, jak poczuÊ siÚ komfortowo ze
swoim dyskomfortem.
Mindfulness, czyli praktyka uwaĝnoĂci, to nie eliminowanie myĂli
z gïowy, ale po prostu zauwaĝanie tego, co siÚ dzieje, bez dokonywania przy tym osÈdzania i oceny tego, co zauwaĝasz. Identyfikowanie swoich zachowañ czy nawyków to jedna z najtrudniejszych
rzeczy do zrobienia, poniewaĝ jesteĂ do nich tak przyzwyczajony,
ĝe traktujesz je jako coĂ normalnego. Przykïadowo, perfekcjonista
moĝe zauwaĝyÊ: „Ojej, caïy czas osÈdzam i próbujÚ kontrolowaÊ
innych, normalnie koszmar! NaprawdÚ powinienem przestaÊ to robiÊ
i zaczÈÊ byÊ milszy”. Ale nie zauwaĝyï jeszcze, jak ostro podchodzi
do samego siebie w caïej tej sytuacji. WiÚc osÈdza siebie dalej za to,
ĝe za duĝo osÈdza, co tylko obniĝa jego poczucie wïasnej wartoĂci
i sprawia, ĝe staje siÚ coraz bardziej osÈdzajÈcy.
Mam jeszcze jeden przykïad: osoby wspóïzaleĝne mogÈ entuzjastycznie zabraÊ siÚ do przebaczania tylko po to, by zaczÈÊ siÚ zïoĂciÊ
na samych siebie za to, ĝe nie udaje im siÚ przebaczyÊ komuĂ, kto
traktowaï ich jak Ămiecie. MówiÈc inaczej, sÈ gotowi przebaczaÊ
innym, ale nie potrafiÈ przebaczyÊ sobie za wïasne uczucia.
Mindfulness pomaga nam uĂwiadomiÊ sobie nasze domyĂlne
wzorce myĂlenia, byĂmy mogli zaczÈÊ uĂwiadamiaÊ sobie, w jaki sposób myĂlimy. Celem nie jest zatrzymanie myĂli albo uczuÊ, które
nam siÚ nie podobajÈ, ale pozwolenie im na bycie — bez osÈdzania,
bez zmieniania, bez unikania. Tworzy to przyjaznÈ i ciekawskÈ relacjÚ z tym, co dzieje siÚ w Twoim ciele i umyĂle, nawet jeĂli to, co siÚ
dzieje, jest nieprzyjemne.
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Wyzwaniem towarzyszÈcym myĂleniu opartemu na strachu jest
to, ĝe Twój umysï wchodzi w tryb sztywnego myĂlenia analitycznego, które powoduje jeszcze wiÚcej takiego myĂlenia. To takie
bïÚdne koïo. Mówisz wiÚc: „DoĂÊ, wy okropne myĂli”, a potem
odczuwasz frustracjÚ albo boisz siÚ, kiedy myĂli wcale nie majÈ doĂÊ,
co tylko prowadzi do jeszcze wiÚkszej iloĂci okropnych myĂli.
Kiedy w kontakcie z takimi nieprzyjemnymi myĂlami zachowujesz ïagodnoĂÊ, cierpliwoĂÊ, uprzejmoĂÊ oraz wspóïczucie — jakbyĂ
rozmawiaï z przyjacielem — wszystko zaczyna siÚ rozluěniaÊ. Przerywasz cykl. A kiedy próbujÈc byÊ miïym dla samego siebie, napotykasz na wewnÚtrzny gïos mówiÈcy: „To gïupie, oszustwo, robisz
to tylko po to, by uniknÈÊ prawdy o tym, jaki jesteĂ okropny”,
wtedy i ten gïos powinieneĂ ïagodnie przywitaÊ w swoim ĝyciu.
Im bardziej komfortowo czujesz siÚ ze swoim dyskomfortem, tym
bardziej dyskomfort ten siÚ przed TobÈ odsïoni.
CzÚsto jest tak, ĝe jakaĂ czÚĂÊ nas wydaje siÚ popsuta, szalona
albo zïowroga, wiÚc ukrywamy jÈ przed przyjacióïmi, rodzinÈ czy
nawet przed terapeutÈ. Bo gdy inni ludzie myĂlÈ, ĝe jesteĂmy dobrzy,
zaczynamy wierzyÊ, ĝe jesteĂmy dobrzy. Przypomina to pójĂcie na
siïowniÚ i udawanie, ĝe siÚ Êwiczy, aby ludzie wierzyli, ĝe jesteĂmy
fizycznie zdrowi i sprawni. Ale to bez sensu. W przypadku mindfulness naprawdÚ musisz byÊ w stu procentach szczery wobec siebie
i dziwnych zachowañ oraz myĂli, które próbujesz stïumiÊ. PamiÚtaj,
ĝe wszystko jest mile widziane. Nie musisz udawaÊ, ĝe czujesz siÚ
dobrze albo normalnie, kiedy drÚczy CiÚ ten gïos w gïowie. Powiem
wrÚcz, ĝe powinieneĂ nawiÈzaÊ kontakt z tym gïosem.
To wraĝenie bycia wadliwym, popsutym moĝe pojawiaÊ siÚ
w wyniku kontaktu z róĝnymi luděmi czy wskutek róĝnych doĂwiadczeñ. Próbujesz zachowywaÊ siÚ normalnie, poniewaĝ chcesz byÊ
normalny. I to wïaĂnie uczucie chcemy dokïadnie przeanalizowaÊ.
Twoim zadaniem nie jest zachowanie pozorów normalnoĂci ani
odnalezienie zewnÚtrznej walidacji. Nie chodzi o tïumienie tego
strasznego wewnÚtrznego gïosu ani o odwracanie od niego uwagi.

Kup książkę

Poleć książkę

NarzÚdzia

33

Chodzi raczej o zaakceptowanie tego gïosu, powitanie go w swoim
ĝyciu, byĂ mógï siÚ mu uwaĝnie przyjrzeÊ, a potem ostatecznie
rozbroiÊ.
W miarÚ tego, jak bÚdziesz coraz lepiej rozumiaï wïasne zachowanie, pojawiÈ siÚ powaĝne trudnoĂci czy bolesne uczucia. Uczucia
te bÚdÈ próbowaïy przejÈÊ kontrolÚ i przekonaÊ CiÚ, ĝe to one sÈ
TwojÈ prawdÈ. Mindfulness pozwoli Ci przyjÈÊ do wiadomoĂci,
ĝe uczucia te rzeczywiĂcie istniejÈ, choÊ niekoniecznie reprezentujÈ
prawdÚ. DziÚki temu bÚdziesz mógï kontynuowaÊ swojÈ podróĝ
po bolesnej krainie swoich emocji, nie dajÈc siÚ jej pochïonÈÊ. Tak
naprawdÚ rozwijasz w ten sposób przyjaznÈ, ciekawskÈ relacjÚ z wïasnymi uczuciami (szczególnie tymi „zïymi”).
CzÚsto obserwujÚ, jak ludzie podchodzÈ do praktyki uwaĝnoĂci
i medytacji w taki oto sposób: „MyĂlÚ teraz o kociakach i tÚczy,
uzdrawiajÈc i przepracowujÈc mojÈ przeszïoĂÊ, kochajÈc przy tym
moje wewnÚtrzne dziecko. Wszystko jest takie piÚkne, aĝ siÚ wzruszyïem”. A potem czïowieka nachodzÈ te okropne uczucia, a myĂlisz
sobie: „Co u licha? Praktykowaïem przecieĝ tÚ uwaĝnoĂÊ, dlaczego
czujÚ siÚ gorzej?”. Czujesz siÚ gorzej, poniewaĝ to, co siedzi w Twoim
wnÚtrzu, to ĝadne kociaki ani tÚcze. Tkwi tam niemoĝliwe do zniesienia uczucie, którego unikaliĂmy od chwili, kiedy to zagoĂciïo
w naszym ciele.
JÚzyk pomaga nam zidentyfikowaÊ uczucia, które przejawiajÈ
siÚ w ramach praktyki mindfulness. JeĂli cierpisz z powodu traumy
lub zaburzeñ psychicznych, bardzo moĝliwe, ĝe nawet nie odczuwasz swoich prawdziwych emocji, poniewaĝ zablokowaïeĂ siÚ przed
ich doĂwiadczaniem. Pewnie sïyszaïeĂ o ludziach, u których w czasie
terapii wyszïy na jaw stïumione wspomnienia, prawda? PomyĂl wiÚc
o stïumionych uczuciach. UczÈc siÚ o nich i przygotowujÈc siÚ na
nowo do ich odczuwania, sprawiasz, ĝe nie bÚdÈ one aĝ tak przeraĝajÈce. Powoli dokonujesz transformacji z myĂlenia „mam dziwne
uczucia w ciele” do uĝywania jÚzyka w celu identyfikowania faktycznych uczuÊ.
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Uczucia to coĂ znacznie wiÚcej niĝ radoĂÊ albo smutek. JeĂli
chodzi o traumÚ albo zaburzenia osobowoĂci (u siebie lub u ukochanych osób), mogÚ Ci praktycznie zagwarantowaÊ, ĝe nie raz i nie dwa
odczujesz jedno z tych uczuÊ:
x Wraĝenie bycia niewystarczajÈcym: Nie jesteĂ odpowiednio
dobry. Inni sÈ lepsi od Ciebie.
x Odrzucenie: Ty i Twoje uczucia jesteĂcie niechciani.
x Niekochanie: Nikt CiÚ nie pokocha takim, jakim jesteĂ.
x Strach: KtoĂ (lub coĂ) jest niebezpieczne lub szkodliwe.
x Uraza: Poczucie, ĝe zostaïo siÚ potraktowanym nieuczciwe.
x ZazdroĂÊ: O sukces lub szczÚĂcie innej osoby.
x Poczucie bezwartoĂciowoĂci: Nie jesteĂ wartoĂciowy
i zasïugujesz jedynie na pogardÚ.
x Poczucie winy: ZrobiïeĂ coĂ zïego.
x Wstyd: JesteĂ zïy (lub Twoje uczucia sÈ zïe).
x BezsilnoĂÊ: Nie masz kontroli nad sytuacjÈ ani umiejÚtnoĂci
czy moĝliwoĂci jej zmiany.
x Pustka: Nie jesteĂ prawdziwy, czegoĂ brakuje, nie istniejesz.
Na temat mindfulness dostÚpnych jest wiele Ăwietnych ěródeï,
wiÚc nie zamierzam tutaj na nowo wynajdywaÊ koïa. SugerujÚ przeczytanie nastÚpujÈcych ksiÈĝek: Radical Acceptance (Radykalna akceptacja) oraz True Refuge (Prawdziwe schronienie) autorstwa Tary Brach
oraz The Untethered Soul (Dusza uwolniona) Michaela Singera.
Oto najwaĝniejsza mantra, którÈ powinieneĂ sobie powtarzaÊ,
czytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ:
WiÚcej ciaïa, mniej gadania.
DomyĂlnÈ reakcjÈ obronnÈ ciaïa jest skupienie siÚ na gadaniu,
inaczej Twojej opowieĂci, historii czy narracji. Wiele osób mierzÈcych siÚ z traumÈ powtarza swojÈ opowieĂÊ ze szczegóïami niemal
miliony razy. W przypadku praktyki uwaĝnoĂci chcesz odwróciÊ
uwagÚ od Twojej narracji, a skupiÊ siÚ na odczuciach w ciele. RobiÈc
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to, moĝesz próbowaÊ tworzyÊ nowÈ narracjÚ towarzyszÈcÈ odczuciom („Zapewne czujÚ to coĂ, poniewaĝ w dzieciñstwie doĂwiadczyïem X albo miaïem zwiÈzek z Y”). Musisz wtedy znowu skorzystaÊ
z praktyki mindfulness, by uĂwiadomiÊ sobie fakt tworzenia nowej
narracji, a potem powoli przenosiÊ skupienie uwagi na ĂwiadomoĂÊ
swojego ciaïa.
W drugiej czÚĂci swojej ksiÈĝki, The Way of the Human (Droga
czïowieka), autor Stephen Wolinsky posuwa siÚ nawet do stwierdzenia: „Narracja tïumaczÈca, dlaczego czujesz to, co czujesz, wcale
nie ma znaczenia. Kiedy zaczynasz sobie tïumaczyÊ odczucia, opowieĂci, powody czy usprawiedliwienia dla »dlaczego«, oddzielasz siÚ
wtedy od doĂwiadczenia samego w sobie, dokonujÈc rozszczepienia1.
OpowieĂÊ pojawia siÚ po doĂwiadczeniu i stanowi jedynie formÚ
usprawiedliwienia lub próbÚ odwrócenia uwagi. Nie potrafisz wydostaÊ siÚ z puïapki faïszywej jaěni, poniewaĝ to ona myĂli. Twój umysï
znajduje siÚ pod jej kontrolÈ”.
ChcÚ tutaj jasno powiedzieÊ, ĝe opowiadanie swojej historii po
doĂwiadczeniu traumy lub przemocy moĝe byÊ bardzo waĝnym,
terapeutycznym procesem. PracujÈc nad pewnymi rzeczami w tej
ksiÈĝce, nie próbujemy udawaÊ, ĝe Twoja opowieĂÊ nie jest prawdziwa albo nie jest wcale istotna. Próbujemy jedynie odkryÊ, dlaczego
umysï tak bardzo czepiï siÚ tej konkretnej opowieĂci i przed czym
próbuje nas broniÊ.

Osobista odpowiedzialnoĂÊ
JeĂli nie moĝesz mnie znieĂÊ w moich najgorszych chwilach… NaprawdÚ
muszÚ CiÚ pochwaliÊ, ĝe postawiïeĂ dla siebie zdrowe granice.
— Steph Stone

Rozszczepienie to termin odnoszÈcy siÚ do nieĂwiadomej, nieudanej integracji róĝnych aspektów jaěni lub innych przedmiotów w jednolitÈ caïoĂÊ.
1
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Nie masz kontroli nad tym, co ludzie mówiÈ, czujÈ albo jak CiÚ
postrzegajÈ. Nie moĝesz poĂwiÚciÊ caïej swojej energii na próbÚ
ratowania albo naprawiania innych ludzi. Tak samo nie moĝesz
oczekiwaÊ, ĝe naprawi CiÚ ktoĂ inny. To moĝesz zrobiÊ tylko Ty
sam. Szukasz terapii i (lub) wsparcia, ale nikt inny nie jest odpowiedzialny za Twoje uczucia. Perspektywa ta prowadzi nas w kierunku
odnalezienia siebie jako niezaleĝnej, kochajÈcej istoty ludzkiej.
W pracy nad tym pomoĝe nam pewna wskazówka, czy teĝ
zasada:
Moje uczucia to moja odpowiedzialnoĂÊ. Uczucia innych
osób to odpowiedzialnoĂÊ innych osób.
Niektóre problemy psychiczne wynikajÈ z zaburzeñ w równowadze chemicznej organizmu i wymagajÈ wtedy odpowiednich leków.
Ale nie tyczy siÚ to opisywanych w tej ksiÈĝce zaburzeñ osobowoĂci
albo po prostu zïych doĂwiadczeñ. Te problemy sÈ efektem dziaïania
naszych umysïów i ciaï, wykonujÈcych gimnastykÚ mentalnÈ w celu
unikniÚcia bólu nie do zniesienia.
Gïównym problemem jest oczekiwanie, ĝe nasz zewnÚtrzny Ăwiat
ulegnie zmianie, a wtedy bÚdziemy szczÚĂliwi. Osoby wspóïzaleĝne
muszÈ tylko uratowaÊ jeszcze jednÈ osobÚ, perfekcjoniĂci muszÈ
osiÈgnÈÊ jeszcze tylko jeden cel, osoby po zwiÈzkach toksycznych
muszÈ tylko zobaczyÊ poraĝkÚ swojego byïego partnera, ludzie
o osobowoĂci typu borderline potrzebujÈ tylko rycerza w lĂniÈcej
zbroi, który zaoferuje nieskoñczone zrozumienie dla ich bólu,
a ludzie o osobowoĂci unikajÈcej muszÈ tylko wymyĂliÊ sobie kolejne
fikcyjne postacie.
A wtedy wszyscy bÚdziemy szczÚĂliwi.
Spróbujmy popatrzeÊ na to inaczej: osoba uzaleĝniona od heroiny potrzebuje tylko jeszcze jednej dawki, a wtedy bÚdzie szczÚĂliwa. To kompletna bzdura, wiÚc dlaczego nie uwaĝamy za takÈ
wczeĂniejszych przykïadów? JeĂli naprawdÚ chcemy kochaÊ, chcemy
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nawiÈzywaÊ relacje, musimy zabraÊ siÚ do ciÚĝkiej pracy i zmierzyÊ
siÚ z bólem, bo musimy to zrobiÊ, aby zmieniÊ siebie.
¿yjemy w Ăwiecie, w którym ludzie pragnÈ walidacji od innych,
chcÈ byÊ akceptowani takimi, jacy sÈ, ale znowu trzeba powtórzyÊ,
ĝe walidacja z zewnÈtrz nie uczyni CiÚ szczÚĂliwszym. Nie moĝna zakoñczyÊ podróĝy na: „Mam problem, zaakceptuj mnie takiego, jaki
jestem!”. ¥wiat nie jest Ci tego winien, a jeĂli ruszysz w tym kierunku, to po prostu siÚ zawiedziesz.
Osobista odpowiedzialnoĂÊ to dÈĝenie do tego, by Twoje osobiste szczÚĂcie bazowaïo na Tobie. Tylko na Tobie. Nie ma ono nic
wspólnego z tym, jak traktowali CiÚ inni albo jak Ty traktowaïeĂ
ich. Musisz skupiÊ siÚ nie na zewnÚtrznych symbolach osobistej
wartoĂci, ale na wewnÚtrznych. Musisz uwierzyÊ, ĝe najwaĝniejszÈ
rzeczÈ w tym Ăwiecie, wïaĂnie teraz, jest odzyskanie swojej zdolnoĂci
do kochania.

Bezwarunkowa miïoĂÊ
Nim zniechÚcÚ do siebie i tej ksiÈĝki wszystkich moich sceptycznych, ateistycznych i agnostycznych czytelników, chcÚ tutaj podkreĂliÊ, ĝe omawiana w tej ksiÈĝce praca nie musi byÊ przedsiÚwziÚciem duchowej natury. Sam wychowaïem siÚ bez kontaktów
z duchowoĂciÈ i przez wiÚkszoĂÊ ĝycia uwaĝaïem siÚ za agnostyka.
Zacznijmy wiÚc od bardziej logicznego, naukowego podejĂcia do
miïoĂci bezwarunkowej.
Umysï (a szczególnie ego) cechuje negatywnoĂÊ, to taki nasz
ewolucyjny bïÈd poznawczy. Dowody naukowe tïumaczÈ, ĝe jest to
wrodzona cecha, która ma na celu nas chroniÊ, czÚsto w zwiÈzku
z traumatycznymi sytuacjami. Ale dziĂ przecieĝ nie uciekamy przed
lwami w dĝungli, wiÚc te stare mechanizmy nie sÈ juĝ dla nas
korzystne. Mamy te cudowne mózgi, które uczÈ siÚ na podstawie
swoich pomyïek, a potem wprowadzajÈ poprawki, nie muszÈc przy
tym aktywowaÊ trybu „uciekaj przed lwem”.
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Kiedy tak sobie siedzimy, ciÈgle rozmyĂlajÈc o tych samych sytuacjach, cierpiÈc przez lÚki, obwiniajÈc na lewo i prawo, wstydzÈc
siÚ, doĂwiadczajÈc obsesyjnych myĂli — spÚdzamy kolejne godziny
i dni na doĂwiadczaniu negatywnych myĂli (a 90 procent z nich
nigdy siÚ przecieĝ nie ziĂci). NegatywnoĂÊ przez przypadek staïa
siÚ naszÈ religiÈ. JesteĂmy pewni naszych negatywnych myĂli, poniewaĝ tego chce nasz umysï. Niejako przyjmujemy mentalne placebo.
UtknÚliĂmy i nawet nie jesteĂmy tego Ăwiadomi.
Martwimy siÚ, ĝe wiara w coĂ pozytywnego to tylko oszukiwanie samego siebie, podczas gdy w rzeczywistoĂci nasz sceptycyzm
oraz lÚk i tak wpÚdziïy nas juĝ w puïapkÚ umysïu. Ten przekonuje
nas, ĝe negatywne rzeczy to ostateczna rzeczywistoĂÊ, a caïa reszta
to tylko puchate bzdury próbujÈce odwróciÊ naszÈ uwagÚ od prawdziwej rzeczywistoĂci. Wpadamy w tÚ puïapkÚ niemal automatycznie. Misja zakoñczona.
SzczÚĂcie i wolnoĂÊ sÈ rezultatem nauczenia siÚ, jak bez osÈdzania siebie dostrzec te sztuczki umysïu. Chodzi o zauwaĝanie tej
negatywnoĂci. O zobaczenie, jak umysï drwi na samÈ myĂl o czymĂ
pozytywnym. Im czÚĂciej to wszystko zauwaĝamy, tym ïatwiej jest
nam eksperymentowaÊ z „odidentyfikowaniem” siÚ od takich negatywnych myĂli, z nieutoĝsamianiem siÚ z takimi myĂlami.
Nie musi to byÊ wcale praktyka duchowa. Do caïej tej ksiÈĝki
i naszej praktyki moĝesz podejĂÊ w bardzo naukowy sposób. Oto
moja hipoteza: jeĂli próbujesz zauwaĝaÊ negatywne mechanizmy
umysïu i odidentyfikowaÊ siÚ od nich, w koñcu moĝesz zaczÈÊ
odkrywaÊ wspaniaïe i uspokajajÈce odczucia zastÚpujÈce spiÚcie
i rozdraĝnienie ciaïa. Kiedy tak siÚ stanie, moĝesz takĝe zaczÈÊ
zauwaĝaÊ, ĝe Twoje myĂli w naturalny sposób teĝ stajÈ siÚ ïagodniejsze. Moĝesz odkryÊ, ĝe ïatwiej jest Ci nawiÈzaÊ kontakt z innymi
osobami, znaleěÊ przyjacióï, uwolniÊ siÚ od urazy i cieszyÊ siÚ ĝyciem.
Nie udajesz, ĝe zïe rzeczy siÚ nie przytrafiajÈ, nie ĝyjesz w bajkowym Ăwiecie, udajÈc, ĝe wszystko jest cudownie, nie kochasz
zïych ludzi i nie tulisz obcych. Po prostu nie identyfikujesz siÚ z tÈ
czÚĂciÈ umysïu, która mówi: „Zïe rzeczy przytrafiajÈ siÚ mi. Moje
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ĝycie jest nie w porzÈdku. Jestem zdradzany, ludzie mnie zawodzÈ”.
WciÈĝ moĝesz zauwaĝaÊ te zïe rzeczy, które Ci siÚ przytrafiajÈ,
i moĝesz siÚ broniÊ, ale te negatywne myĂli nie bÚdÈ juĝ miaïy gdzie
„wylÈdowaÊ”. WewnÚtrzna ofiara i ego zacznÈ ulegaÊ rozpuszczeniu.
OpowieĂci, które sobie przedstawiamy, majÈ znaczenie. Nasze
ciaïa sïuchajÈ, a potem odpowiednio reagujÈ. A najlepsze jest to,
ĝe ĂwiadomoĂÊ pozwala nam wybieraÊ, które opowieĂci bÚdziemy
sobie przedstawiaÊ. JesteĂmy panami naszego przeznaczenia.
Naszym domyĂlnym programem jest skupienie siÚ na „opowieĂciach
negatywnych”, ale kiedy tylko to sobie uĂwiadomimy, zyskamy moc,
dziÚki której zaczniemy tÚ sytuacjÚ zmieniaÊ.
Wybranie negatywnych myĂli o wstydzie, paranoi czy lÚku jest
równie prawdziwe, jak wybranie myĂli o miïoĂci, przebaczeniu
i wolnoĂci. Róĝnica jest taka, ĝe wybranie
negatywnoĂci sprawia, ĝe czujesz siÚ jak
ĂmieÊ, a wybranie pozytywnoĂci sprawia,
OpowieĂci, które sobie
ĝe czujesz siÚ bardzo miïo. JeĂli wybierzesz
przedstawiamy,
majÈ znaczenie.
to pierwsze, pozwalasz, by Twój umysï
wpÚdziï CiÚ w otchïañ cierpienia — logika
i racjonalnoĂÊ podpowiadajÈ, ĝe jest to
gïupstwo. JeĂli masz na tym Ăwiecie ograniczony czas, a do tego nie
wierzysz teĝ w ĝycie po ĝyciu, to logiczne jest, by cieszyÊ siÚ kaĝdÈ
chwilÈ tyle, ile tylko moĝesz.

Odnalezienie bezwarunkowej miïoĂci
No dobra, sceptycy mogÈ teraz przeskoczyÊ do kolejnego rozdziaïu,
poniewaĝ reszta tego moĝe u nich wywoïaÊ westchniÚcia i przewracanie oczami.
Póěnym latem 2016 roku moje uczucie w sercu stawaïo siÚ coraz
bardziej nieprzyjemne, pomimo wszystkich moich wysiïków — caïÈ
mojÈ nadziejÚ i optymizm zastÈpiï strach. Kaĝdego poranka budziïem siÚ z koszmaru, caïy spocony, ze ĂciĂniÚtym sercem, czujÈc siÚ,
jakby caïy Ăwiat chciaï siÚ na mnie rzuciÊ.
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PragnÈÊ znaleěÊ odrobinÚ spokoju, wybraïem siÚ na dïugi weekend, by odwiedziÊ White Mountains w stanie New Hampshire. Jest
tam piÚkny szlak prowadzÈcy zaraz obok wody na szczyt wodospadu. Zawsze uwielbiaïem przebywaÊ w pobliĝu wody. Ta mnie
uspokaja, wiÚc mój plan wydawaï siÚ idealny.
Ale nawet w tym najspokojniejszym miejscu to uczucie w sercu
stawaïo siÚ coraz gorsze. Koszmary nie minÚïy. Czuïem siÚ jeszcze
gorzej niĝ wczeĂniej.
WracajÈc do domu, czuïem siÚ beznadziejnie. JeĂli nie mogïem
odzyskaÊ spokoju w tym miejscu, to jak miaïbym go odzyskaÊ
gdziekolwiek? Byïo ze mnÈ coĂ nie tak, naprawdÚ, no i byïo coraz
gorzej. Uczucie w sercu nie zniknÚïo. Miaïem problem, ale nie miaïem rozwiÈzania.
Byïem wyniszczony.
Sïuchaïem jakichĂ okropnych utworów rapowych z listy odtwarzania mojej siostry, kiedy nagle poczuïem obecnoĂÊ — uĂmiechniÚtÈ, wyciÈgajÈcÈ do mnie rÚce, przyzywajÈcÈ mnie. ObecnoĂÊ byïa
taka kochajÈca, taka piÚkna, ciÈgnÈc mnie do siebie pomimo mojego
zwÈtpienia. Nie obchodziïo jej, ĝe byïem sceptyczny. Dla niej nie
byïo czegoĂ takiego jak „wyniszczenie”. ObecnoĂÊ ta kochaïa mnie
takim, jaki byïem, z caïym tym uczuciem w sercu i resztÈ. I nagle
dïugotrwaïe uczucie w sercu zniknÚïo, zmieniajÈc siÚ w miÚkkoĂÊ,
której nie zaznaïem juĝ od lat.
Musisz zrozumieÊ, ĝe wszystko to byïo bardzo dziwne dla osoby,
która przez caïe ĝycie byïa agnostykiem. Mój logiczny, analityczny
mózg szybko przejÈï kontrolÚ i doszedï do wniosku, ĝe w koñcu
zwariowaïem — przecieĝ byïa to tylko kwestia czasu. A kiedy odzyskaïem mentalnÈ kontrolÚ nad caïÈ sytuacjÈ, wróciïo teĝ dobrze
znane mi uczucie w sercu.
„Hm” — pomyĂlaïem sobie. „Moje serce lubi wiÚc byÊ kochane.
Nie lubi byÊ analizowane, osÈdzane i traktowane jak szczur laboratoryjny”.
Dziwne.
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Od tamtej chwili bezwarunkowa miïoĂÊ staïa siÚ podstawÈ, na
której oparïem caïe moje samouzdrawianie i odzyskiwanie siebie.
Medytowaïem nad niÈ, ufaïem jej w peïni, zwracaïem siÚ do niej
z proĂbÈ o rady. To ona pomogïa mi zmieniÊ „myĂlÈcÈ”, analitycznÈ
miïoĂÊ na „czujÈcÈ” miïoĂÊ, której sprzeciwiaïo siÚ moje ciaïo.
ZmiÚkczyïa mnie tak, bym mógï doĂwiadczyÊ prawdy w moim ciele,
bez lÚku, bez potrzeby kontroli.
Moĝe byï to Jezus, Bóg, Allah, WszechĂwiat, Istota Rzeczy,
MiïoĂÊ, Duch, Mindfulness czy koleĂ o imieniu Tomek… Niewaĝne, jak to nazwiesz. PrzerabiajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, musisz odnaleěÊ ěródïo bezwarunkowej miïoĂci, poniewaĝ wszystko siÚ sprowadza do
tego, ĝe teraz nie doĂwiadczasz tej miïoĂci tak, jak powinieneĂ. Tak
wiele z uwarunkowañ miïoĂci tyczy siÚ tkwienia w puïapce ochronnego Ăwiata, myĂlenia, ĝe wiesz, jak kochaÊ, i ponoszenia w tym raz
po raz poraĝki. Budowanie relacji z bezwarunkowÈ miïoĂciÈ pozwala
Ci uwolniÊ siÚ od tej niekorzystnej postawy mentalnej.
Nie mówimy tu o sile wyĝszej, którÈ prosimy o pomoc przy
zadaniu domowym, wygranÈ w meczu czy utwierdzenie nas w przekonaniach politycznych. Mówimy tu o ěródle, które prosimy
o miïoĂÊ, której sami nie potrafimy odczuÊ. ½ródïo to zawsze jest
gotowe nam jÈ daÊ. Zawsze jest dla nas dostÚpne, szczególnie wtedy,
kiedy siÚ potkniemy.
CzÚsto jest tak, ĝe ludzie fiksujÈ siÚ na wyidealizowanej wizji
miïoĂci, której doĂwiadczyli, a która bardziej tyczy siÚ romantycznej obsesji, prób ratowania drugiej osoby, samopoĂwiÚcenia, potrzeby
uwagi czy doĂwiadczania sympatii. Osoby te czÚsto szukajÈ tej
„miïoĂci” u innych ludzi, myĂlÈc, ĝe jeĂli ktoĂ odwzajemni ich uczucie, to w koñcu bÚdÈ szczÚĂliwe. Ale oczywiĂcie to nigdy nie wystarcza, poniewaĝ problem ma charakter wewnÚtrzny, nie zaĂ zewnÚtrzny.
Dlatego my mówimy tutaj o odkrywaniu innego rodzaju miïoĂci,
która nie ma nic wspólnego z innymi luděmi, jest bardziej kojÈca
i bardziej pozytywna.
Nic siÚ nie stanie, jeĂli to wszystko nie przyjdzie do Ciebie
w naturalny sposób. ProszÚ CiÚ tylko, byĂ byï otwarty na pewne
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koncepcje, poniewaĝ bÚdziesz tego potrzebowaï. JeĂli myĂlisz, ĝe
to wszystko gïupie lub naiwne, to zadaj sobie jedno proste pytanie:
Czy to, co robisz teraz, daje Ci efekty?.
JeĂli chcesz spróbowaÊ bardziej duchowego podejĂcia, wyobraě
sobie po prostu biaïe Ăwiatïo, zawsze nad TobÈ obecne, uĂmiechajÈce siÚ, kiedy tak CiÚ pilnuje w trakcie Twojej podróĝy. Moĝe Ăwiatïo to pïacze ïzami radoĂci, podekscytowane faktem, ĝe zaczynasz
swojÈ podróĝ, z ciepïem CiÚ do niej zachÚcajÈc. Zacznij od tego
i zobacz, gdzie CiÚ zaprowadzi Twoja praktyka.
Twoim celem jest przejĂÊ z myĂlÈcej, analitycznej miïoĂci do
czujÈcej miïoĂci. Nie musisz nic robiÊ, aby jÈ otrzymaÊ. JeĂli Twoja siïa
wyĝsza przekonuje CiÚ do zmiany pracy albo pogodzenia siÚ z toksycznym byïym, albo znalezienia nowego partnera, albo ukoñczenia nowego projektu, albo usprawiedliwia dyskryminacjÚ czy zïe
traktowanie innych — to wcale nie jest siïÈ wyĝszÈ. To tylko Twoje
ego nazywajÈce siebie „Bogiem”.
Moĝesz spróbowaÊ usiÈĂÊ, nie ruszajÈc siÚ, i poczuÊ, jak Ăwiatïo
przepïywa przez Ciebie. Poczuj, ĝe jesteĂ kochany i akceptowany
takim, jaki jesteĂ, wïaĂnie teraz, w tej chwili.
MiïoĂÊ bezwarunkowa to nie „Jestem kochany, kiedy czyniÚ
dobro”. To akurat miïoĂÊ uwarunkowana. JeĂli doĂwiadczasz miïoĂci
uwarunkowanej od partnera albo rodzica, to normalne, ĝe sam
zaczniesz od szukania miïoĂci uwarunkowanej pïynÈcej od siïy wyĝszej. MyĂlimy, ĝe jeĂli zrobimy wszystko tak, jak trzeba, jeĂli wystarczajÈco siÚ poĂwiÚcimy albo wystarczajÈco uzdrowimy, albo wystarczajÈco duĝo przeprosimy czy cokolwiek wystarczajÈco zrobimy —
to wtedy w koñcu doĂwiadczymy miïoĂci. W koñcu otrzymamy to,
co straciliĂmy. Moĝemy postrzegaÊ tÚ siïÚ wyĝszÈ jako karzÈcy byt
albo istotÚ, której naleĝy siÚ lÚkaÊ. Wyobraě sobie, ĝe Twój partner
oznajmiï: „Pokïoñ siÚ przede mnÈ i przyznaj siÚ do wszystkich
przewinieñ”. Nie nazwaïbyĂ tego miïoĂciÈ, prawda? Oby nie.
Musisz odejĂÊ od tej mentalnoĂci i przyjrzeÊ siÚ innemu rodzajowi miïoĂci — takiej, której byÊ moĝe wczeĂniej nie doĂwiadczyïeĂ.

Kup książkę

Poleć książkę

NarzÚdzia

43

MiïoĂÊ bezwarunkowa mówi: „Jestem kochany nawet (szczególnie) wtedy, kiedy doĂwiadczam trudnoĂci”. Dla kogoĂ dochodzÈcego do siebie po toksycznym zwiÈzku oznacza to, ĝe oferujesz
sobie miïoĂÊ wtedy, kiedy wciÈĝ obsesyjnie rozmyĂlasz o swoim
byïym i przeglÈdasz jego profil na Facebooku. Dla osoby o osobowoĂci borderline oznacza to oferowanie sobie miïoĂci, kiedy doĂwiadcza epizodów wĂciekïoĂci. Dla kogoĂ cierpiÈcego na C-PTSD (zïoĝony zespóï stresu pourazowego) oznacza to oferowanie sobie miïoĂci
nawet wtedy, kiedy zanurzasz siÚ w fantazje o zemĂcie czy sprawiedliwoĂci.
Nie znaczy to, ĝe te rzeczy sÈ zdrowe. Nie znaczy to, ĝe powinieneĂ
siÚ zachÚcaÊ do ich robienia. Nie znaczy to, ĝe krzywdzenie innych
staje siÚ usprawiedliwione. Nie znaczy to, ĝe powinieneĂ oczekiwaÊ
wspóïczucia od innych, kiedy przepracowujesz swoje traumy. To
po prostu wewnÚtrzna ĂwiadomoĂÊ, ĝe to wszystko to zachowania
osoby, która cierpi, a karanie samego siebie za nie jedynie wpÚdzi
CiÚ gïÚbiej w to, od czego próbujesz uciec.
Odzyskujemy siebie poprzez odzyskanie równowagi — pompowanie mniejszej iloĂci energii w umysï, a wiÚkszej w ciaïo i ducha.
Ciaïo jest wypeïnione bardzo bolesnymi emocjami: poczuciem winy,
wstydu, odrzuceniem czy lÚkiem. Wiele z tych emocji zostaïo stïumionych, aby chroniÊ nas przed mentalnym rozïamem. Kiedy prosimy ciaïo o to, by zaczÚïo ono (powoli) doĂwiadczaÊ tych emocji,
uĂwiadamiamy sobie, ĝe mamy pewne limity tego, co moĝemy naraz
znieĂÊ. To tutaj do gry wïÈcza siÚ duch, inaczej mówiÈc bezwarunkowa miïoĂÊ.
Twój duch pragnie dla Ciebie jedynie radoĂci i miïoĂci, usuwajÈc
wszelkie przeszkody stojÈce na drodze do zdobycia tych dwóch
rzeczy. Jest ïaskawy i hojnie przebacza, nawet jeĂli jeszcze tego nie
czujesz. WiÚkszoĂÊ ludzi rodzi siÚ z tym wszystkim i nie musi robiÊ
nic „duchowego”, ĝeby doĂwiadczyÊ tego, o czym tutaj piszÚ. To
takie wewnÚtrzne poczucie bycia dobrym, posiadania celu i radoĂci
bez jakichĂ zewnÚtrznych powodów. Dzieci wychowywane w zdrowym i peïnym miïoĂci Ărodowisku zapewne bÚdÈ miaïy dobry kontakt
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ze swoim duchem, bez wzglÚdu na to, czy zostaïy wychowane na
sposób religijny, czy nie. Z drugiej strony, dzieci wychowane
w duchu przepeïnionej zawstydzaniem i osÈdzaniem religii zapewne
bÚdÈ odciÚte od swojego ducha.
Student moĝe kaĝdej nocy piÊ i bawiÊ siÚ po klubach, odrzucaÊ
koncepcjÚ duchowoĂci, ani razu siÚ nie modlÈc, a wciÈĝ moĝe mieÊ
dobry kontakt ze swoim duchem. Nie poczuje wstydu ani „zïa”
w zwiÈzku ze swojÈ osobÈ. BÚdzie kompletny, nawet jeĂli okropnie
traktuje swoje ciaïo. Tymczasem uduchowiona osoba unikajÈca
hedonizmu, oddajÈca siÚ pracy na rzecz innych wciÈĝ moĝe czuÊ, ĝe
„nie jest wystarczajÈco dobra”. Jest oddzielona od swojego ducha.
Takie oddzielenie pojawia siÚ, kiedy zakorzenia siÚ w nas przekonanie odcinajÈce nas od bezwarunkowej miïoĂci. Z pewnoĂciÈ
uwarunkowania i sytuacje omawiane w tej ksiÈĝce czÚsto prowadzÈ
nas do „oddzielenia” od ducha, a przekonania i doĂwiadczenia,
które do tego doprowadziïy, sÈ tïumione. Umieszczam „oddzielenie”
w cudzysïowie, poniewaĝ tak naprawdÚ nigdy nie zostajemy na
dobre oddzieleni — po prostu nosimy w sobie faïszywe przekonanie, które tylko daje takie wraĝenie.
Od tego momentu wszystko staje siÚ tylko próbÈ rekompensowania sobie tego braku, tego oddzielenia od bezwarunkowej
miïoĂci — od naszego prawdziwego ja. MyĂlimy, ĝe jeĂli uda siÚ
zrobiÊ X, to odzyskamy ten kontakt. OczywiĂcie, to nigdy tak nie
dziaïa.
Duch, inaczej bezwarunkowa miïoĂÊ, to po prostu czÚĂÊ nas,
która troszczy siÚ o nas bez logicznego powodu. JeĂli siÚ od niej
oddzielisz, zawsze bÚdzie próbowaïa do Ciebie dotrzeÊ na nowo
(czasami w doĂÊ niekomfortowy sposób), poniewaĝ jest ona czÚĂciÈ
Twojego prawdziwego ja.
Kiedy zaczynamy dostrzegaÊ, jak ciÚĝko ta miïujÈca siïa dla
nas pracuje, zaczynamy sobie przypominaÊ, jakie to uczucie, taka
prawdziwa miïoĂÊ. Serce to wrota prowadzÈce miÚdzy oddzielonymi
od siebie czÚĂciami nas i to ono jest naszym domem.
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