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Rozdziaï 3.

Peïna MOC ĝycia

Sale wykáadowe to moja codziennoĞü. SpĊdziáem na nich tysiące godzin mojego Īycia. StajĊ przed ludĨmi juĪ od 23 lat, ale zawsze towarzyszy mi ten sam dreszcz emocji. Czy poradzĊ sobie z realizacją postawionych celów? Czy „przewiozĊ” uczestników tam, gdzie sam
chciaábym siĊ znaleĨü, zgodnie z mądrym powiedzeniem: kto przewiezie innego czáowieka swoją áodzią na drugi brzeg, sam
teĪ tam dopáywa? Czy zrealizujĊ podróĪ do krainy peánej mądrych
wyborów, mądrego Īycia, mądrych decyzji, mądrej pracy, mądrej
sprzedaĪy, mądrego zarządzania, mądrego wychowania dzieci itp.?
Do krainy wypeánionej satysfakcją, która rozpiera czáowieka jak powietrze rozpiera balon? To trudne zadanie — porwaü za sobą ludzi,
którzy w pĊdzie codziennego Īycia zostali nagle zatrzymani i uwiĊzieni
na kilka godzin w czterech Ğcianach hotelowej sali konferencyjnej, a ich
myĞli zostaáy tam, gdzie ich niedokoĔczony biznes. ChociaĪ widzĊ
wiele pozytywnych zmian w postawach uczestników i z radoĞcią obserwujĊ, jak coraz czĊĞciej ludzie zajmują pierwsze rzĊdy krzeseá. Nadal
jest jeszcze sporo amatorów schowania siĊ gdzieĞ na koĔcu. OczywiĞcie waĪnym czynnikiem jest Ĩródáo finansujące uczestnictwo w seminarium. Ci, którzy sami zapáacili, chcą byü jak najbliĪej prowadzącego.
Wielu uczestników juĪ wie z wáasnego doĞwiadczenia, Īe niewinny
wykáad moĪe mieü ogromny wpáyw na ich Īycie, wybory i konsekwencje
tych wyborów. Ale tak naprawdĊ nikt, siadając na swoim krzeĞle, nie
wie, jakie znaczenie bĊdzie miaáo to, co chcĊ powiedzieü. Soren Kierkegaard powiedziaá, Īe Īycie rozumiemy wstecz, a przeĪywamy
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w przód. Rozumiemy albo przynajmniej powinniĞmy rozumieü to, co
juĪ za nami. Przed nami jest tajemnica do odkrycia.
Nie jestem typem showmana, chociaĪ motywujĊ i inspirujĊ rocznie
tysiące obcych mi ludzi. RobiĊ to najproĞciej, jak potrafiĊ. Opowiadam
im o swoim Īyciu, pracy, Īonie, dzieciach.
MówiĊ, Īeby wszystko, co powiem, przyjĊli z przymruĪeniem oka,
bo to bĊdą tylko moje prawdy, a nie jakaĞ uniwersalna i jedynie sáuszna mądroĞü. MówiĊ, Īe mój przyjaciel MaruĞ powtarza mi, Īe z prawdą
jest jak z dupą — kaĪdy ma swoją. WiĊc sáuchacze siĊ Ğmieją i przyjmują to, co mówiĊ, za waĪną prawdĊ, szybko orientując siĊ, Īe moĪe
i jesteĞmy sobie obcy, ale nasze prawdy chyba siĊ dobrze znają. JesteĞmy z tej samej bajki, nasze dzieci tak samo mówią „spoko” czy „nuda”,
nasi rodzice, jak tylko opowiemy im o naszych nowych pomysáach,
z uporem i konsekwencją pytają nas „po co?”, a jak juĪ usáyszą, Īe
nasza decyzja jest ostateczna, to peánym przeraĪenia gáosem mówią
„o Jezu”. Podobnie zachowujemy siĊ, stojąc w korku i podobnie reagujemy na ciĊĪarówkĊ jadącą przed nami. Stojąc w kolejce do kasy, czasami nieĞwiadomie popychamy wózek, uderzając stojącego przed
nami obcego czáowieka poniĪej jego kolan, tak Īe aĪ podryguje. Robimy to, aby przyspieszyü kolejkĊ, bo wydaje siĊ nam, Īe inne są szybsze
od naszej. Nagle uczestnicy orientują siĊ, Īe mówiĊ o prozie Īycia. Ich
Īycia. O tym, co wypeánia 4/5 czasu naszej doby. Bo Īycie to czas. I to,
co najcenniejsze, moĪemy podarowaü drugiemu czáowiekowi, to wáaĞnie czas. O czasie powiedziano i napisano juĪ wszystko. A ciągle go
nie mamy wystarczająco duĪo. Ciągle równieĪ przepáywa nam pomiĊdzy palcami. Czas ucieka, a wraz z nim równieĪ nasze Īycie.
Na przeczytanie tej ksiąĪki bĊdziesz potrzebowaü kilku godzin.
To czas, który bezpowrotnie zostanie zainwestowany w zapoznanie
siĊ z moją prawdą. JuĪ przez sam fakt, Īe poĞwiĊcisz mi swoje Īycie,
powinniĞmy staü siĊ sobie bliĪszymi ludĨmi. CzyĪ nie jest tak, Īe to,
co najcenniejsze, dajemy obcym ludziom w iloĞciach wrĊcz hurtowych?
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Czy prawdą jest, Īe najwaĪniejsza jest dla nas rodzina, chociaĪ dla niej
mamy najmniej czasu? Czy liczyáeĞ, ile inwestujesz w kontakt z telefonem komórkowym? CzyĪ nie szybciej zauwaĪamy rysĊ na wyĞwietlaczu
niĪ np. zmianĊ fryzury u bliskiej osoby? CzyĪ nie szybciej biegniemy na
dĨwiĊk dzwonka telefonu niĪ na dĨwiĊk
dziecka proszącego nas o pomoc w lekcjach? MiáoĞü to równieĪ czas. Czy moĪna utrzymaü związek, nie mając dla
siebie czasu? Biznes to czas. Godziny
spĊdzone nad konstruowaniem oferty i godziny rozmów z klientami
potwierdzają, co tak naprawdĊ jest dla nas waĪne. Czy moĪna nie
mieü satysfakcji z rozmowy, która nie skoĔczyáa siĊ Īadnymi biznesowymi deklaracjami, skoro i tak zainwestowaliĞmy w nią to, co najcenniejsze, czyli swoje trzy godziny? Czy moĪna osiągnąü peáną MOC
Īycia, nie mając ĞwiadomoĞci, Īe to my páacimy najwiĊcej za stanie
w korku? I za wszystkie rozmowy biznesowe, z których nawet wynikają
wspaniaáe kontrakty, teĪ páacimy najwiĊcej, bo swoim Īyciem. DoĞwiadczenie nauczyáo mnie, Īe pieniądze przychodzą i odchodzą. NiezaleĪnie
od tego, ile bym ich zarobiá, to i tak je na coĞ wydam lub zainwestujĊ,
aby je pomnoĪyü. Wydatki szybko dochodzą do poziomu dochodu
i równie szybko ten poziom przekraczają. NiezaleĪnie od tego, ile
mam pieniĊdzy, to áatwo mogĊ je wydaü. MogĊ równieĪ je pomnoĪyü.
ĩyjemy w czasach, w których inwestowanie jest oznaką inteligencji
finansowej. A któĪ nie chciaáby byü uznany za finansowo inteligentnego? Te pomnoĪone pieniądze teĪ wydam lub bĊdĊ inwestowaá dalej.
A co stanie siĊ na koĔcu tego áaĔcucha? UmrĊ. Ale zanim to nastąpi,
pewnie jak wielu przede mną, odkryjĊ, Īe w tĊ ostatnią podróĪ nie
da siĊ nic zabraü ze sobą. Otrzymaáem mail, w którym pewna osoba
opowiedziaáa mi historiĊ swojej koleĪanki. Ona, na kilka dni przed
Ğmiercią w dosyü máodym wieku, poprosiáa ją o to, aby na pogrzebie
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zacytowaáa jej sáowa. A brzmiaáy one nastĊpująco: „Wszystko pierdoliü,
tylko siĊ kochaü”. MoĪe ĞwiadomoĞü Ğmierci przywraca równowagĊ?
Fascynują mnie opowieĞci o ludziach, którzy umierali w spokoju,
Īegnając siĊ z bliskimi, i odchodzili w peáni radoĞci i speánienia. TeĪ
bym tak chciaá. Ale jak moĪna zaakceptowaü Ğmierü, jeĪeli przez caáe
swoje Īycie siĊ nie Īyáo, tylko biegáo w transie i ciągáym niedoczasie?
Jak moĪna umrzeü Ğwiadomie i uwaĪnie, skoro siĊ tak nie Īyáo?
Pytanie fundamentalne. Ile kosztują tipsy? To pytanie kierujĊ do
panów, którzy ich nie noszą, ale mogą je podziwiaü. Te sztuczne paznokcie na dáoniach ukochanej osoby to 150 zá. Tyle w dobrym salonie
kosztuje ich zaáoĪenie. To początek inwestycji. Uzupeánianie akrylem
miejsc, które pojawiają siĊ z powodu wzrostu macierzystej páytki paznokcia, to kolejne 100 zá za zabieg. A poniewaĪ tĊ czynnoĞü naleĪy
powtarzaü co 3 tygodnie, co daje nam 17 razy w roku, to juĪ 1700 zá.
Jak by nie liczyá, to 1850 zá rocznie netto to minimalna inwestycja
w jakoĞü. PoniewaĪ zarządzanie jakoĞcią u kobiet obejmuje jeszcze
mnóstwo innych zabiegów, to sumĊ wymienioną naleĪy zwielokrotniü.
I niech ktoĞ powie, Īe to nieprawda, Īe nasze kobiety nie są dla nas
mĊĪczyzn najdroĪsze. SpieszĊ wyjaĞniü, Īe nie mam nic przeciwko tipsom, wrĊcz przeciwnie, uwaĪam, Īe to cudowne móc sobie pozwoliü
na ten przywilej i warto z niego korzystaü, kiedy tylko przyjdzie nam
ochota. Ale warunek. Warto Ğwiadomie inwestowaü te pieniądze, nie
narzekaü na wszystkie uáomnoĞci tego Ğwiata i byü szczĊĞliwą, speánioną posiadaczką najpiĊkniejszych tipsów w naszej galaktyce. Skoro juĪ
zainwestowaliĞmy w nie 1850 zá netto. Przy np. stawce godzinowej 20 zá
za jakąĞ pracĊ (daje nam 3200,00 miesiĊcznie za 40-godzinny tydzieĔ
pracy) na tipsy trzeba by pracowaü 92 godziny rocznie. A to jest okoáo
11,5 dnia roboczego. CzyĪ to nie fascynujące wyliczenie? W same tipsy
zainwestowaliĞmy 11,5 dnia Īycia. Czy w tym czasie, pracując na ten
wydatek, wykonując nudne raporty, siedząc na zebraniu i obsáugując
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trudnych klientów, warto zadawaü sobie pytanie, jaki sens ma Īycie?
NIE, NIE, NIE.
A nasze drogie „przydasie”. Takie drobiazgi, czasami caákiem spore
gabarytowo (zestaw wielofunkcyjnych urządzeĔ do robienia w kuchni
wszystkiego z wyjątkiem tego, co siĊ robi najczĊĞciej), kupowane pod
wpáywem impulsu i z motywów pozapraktycznych (techniki sprzedaĪy
i wywierania wpáywu), znajdują siĊ w kaĪdym domu. Taki „przydaĞ” to
bardzo waĪna dla nas rzecz.
Bo „przydaĞ” najpierw jest oglądany, dotykany, a potem przekáadany z szuflady do szuflady i nawet jeĪeli nigdy nie zostaá uĪyty, a zdarza siĊ to na ogóá, to i tak nas absorbowaá przez kilka cennych minut
naszego Īycia.
Bo statystyka jest okrutna. JeĪeli tylko 10 minut dziennie inwestujemy w odbieranie nieistotnych SMS-ów, to w skali roku daje nam
to 60 godzin, czyli ponad 7 dni roboczych.
Bo maáy piesek w domu to 150 zá miesiĊcznie netto mniej z kieszeni, a w skali roku daje to juĪ 1800 zá. A tak naprawdĊ to nie jest
zwykle 1800 zá, tylko czas, który trzeba zainwestowaü bezpowrotnie
w zarobienie tych pieniĊdzy. Nasz piesek to bardzo droga nam istota
i warto w niego zainwestowaü nawet dwa razy tyle, ale tylko Ğwiadomie, bo jak mówi Osho, dobre jest to, co robimy Ğwiadomie i uwaĪnie.
I ja siĊ z tym zgadzam w stu procentach. Ale piesek i tipsy to juĪ 3650 zá
netto rocznie. A to juĪ 23 dni robocze, czyli 184 godziny tej pracy,
którą na co dzieĔ wykonujemy. Jak widaü z tych wyliczeĔ, caáy czas
pracujemy na nasze Īycie, a dokáadniej — na drobiazgi, z których to
Īycie siĊ skáada. Ludzie przez wieki najwiĊcej czasu przeznaczali na
pracĊ, z której wynikaáo jedynie to, Īe mogli przetrwaü do nastĊpnego
dnia. Do dzisiaj w wielu miejscach na Ğwiecie codzienne pytanie brzmi:
„Czy bĊdĊ dzisiaj jadá i czy nikt nie zrobi mi krzywdy?”. JeĞli moĪemy
pozwoliü sobie na luksus piĊknych paznokci, domowego pieska czy
wysyáane SMS-y, to znaczy, Īe Īyjemy w grupie uprzywilejowanych.
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Teraz juĪ nikt nie powinien mieü poczucia straconego czasu
podczas dáugich, nudnych godzin spĊdzonych na bezproduktywnym
zebraniu. JeĞli inwestujemy swoje Īycie w obecnoĞü na nim i zapáacą
nam za to, to ten czas i te zarobione w tym czasie pieniądze moĪemy
przeznaczyü na nasze potrzeby, marzenia, przydasie czy inne fanaberie. Od razu kaĪda chwila nabiera znaczenia. Bo tak w rzeczywistoĞci
jest. KaĪda ma swoją wartoĞü mierzoną upáywem naszego ziemskiego Īycia.
Czasami moi rozmówcy, zwáaszcza
ci w okresie kryzysu wieku Ğredniego,
zadają mi pytanie, jaki sens ma Īycie.
Wtedy odpowiadam, Īe Īycie nie ma sensu, Īycie jest sensem.
I tak dokáadnie to czujĊ, kiedy rocznie przejeĪdĪam samochodem
okoáo trzydziestu piĊciu tysiĊcy kilometrów. Czy to ma sens, zwáaszcza jeĪeli policzymy, ile w skali roku da to godzin spĊdzonych w ciasnym klimatyzowanym pomieszczeniu? Do tych przejechanych kilometrów dochodzi czas stania w korkach.
ĩycie jest sensem, a szukanie jego szczególnego sensu to wedáug
mnie strata czasu, czyli Īycia.
Lepiej skupiü siĊ na tym, jak nadaü swojemu Īyciu szczególny
sens, czyli jak sprawiü, aby nie tylko proza Īycia wypeániáa czas nam
dany. JeĞli Īycie skáada siĊ tylko z prozy, to jest nieprawdopodobnie
nudne. Ale nawet banalnym czynnoĞciom moĪemy nadaü szczególne,
odĞwiĊtne znaczenie, a rzeczy wielkie moĪemy zbagatelizowaü. Tutaj
zawsze przywoáujĊ moje doĞwiadczenia z chodzenia po rozĪarzonych
wĊglach. Grupa ludzi czeka na niezwykáe doĞwiadczenie — wejĞcia na
siedemsetparostopniowy Īar. Boją siĊ. Mówią o tym i widaü po nich,
Īe toczą walkĊ wewnĊtrzną ze sobą. WiĊkszoĞü uczestników szkoleĔ
przechodzi i co najwaĪniejsze, nie doznaje oparzeĔ. ChociaĪ myĞlĊ, Īe
nawet poparzony uczestnik moĪe odczuwaü ogromną satysfakcjĊ, bo
celem jest przejĞü — i on to zrobiá. Potem, aby zakoĔczyü ten proces
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inicjacji ogniem, zbieramy siĊ w sali na podsumowanie wáasnych odczuü, przemyĞleĔ, refleksji, doĞwiadczeĔ. I pada moje pytanie: „Co teraz czujecie? Czy macie ĞwiadomoĞü, Īe doĞwiadczyliĞcie prawdziwego
ognia i zrobiliĞcie to, co godzinĊ temu wydawaáo siĊ przeraĪająco niemoĪliwe?”. I tu padają odpowiedzi, które zawsze mnie szokują. Wielu
uczestników mówi o tych wĊglach tak, jakby to nie zrobiáo na nich
najmniejszego wraĪenia, w stylu mniej wiĊcej takim: „WĊgle jak wĊgle”. No nuda po prostu. A potem rozmawiają o codziennych problemach, nie odcinając kuponów od wielkiego sukcesu, który wáaĞnie odnieĞli. Czy wĊgle to proza Īycia?
ĩycie to czas i wszelkie rozwaĪania o naszej MOC-y naleĪy zaczynaü
od pytania, czy jesteĞmy Ğwiadomi, ile inwestujemy swojego Īycia
i gdzie. Bo jeĪeli dajemy komuĞ cenny prezent, to robimy to z naleĪytą
atencją i to juĪ nie jest dla nas proza Īycia, tylko szczególna chwila.
I dlatego, czytając moje prawdy, powinieneĞ usiąĞü wygodnie i poczuü, Īe to jest czas ĞwiĊtowania. To jest Twój czas na spotkanie z drugim czáowiekiem. Byü moĪe nieznanym, ale za chwilĊ bliskim, bo poáączy nas magia czasu mojego, zainwestowanego w napisanie tych kilku
sáów, i Twojego czasu, zainwestowanego w ich odczytanie.
Z drugiej strony trudno popaĞü w natrĊctwo liczenia kaĪdej minuty. Wszak wspóáczesny máody czáowiek potrafi wykonaü kilka czynnoĞci równoczeĞnie, od pisania SMS-ów, przez sprawdzanie maili, po
rozmowĊ na komunikatorze i przygotowywanie siĊ do lekcji. Nie Īyjemy w ukáadzie linearnym, od punktu do punktu, wiĊc w tej samej chwili
moĪemy zarówno jechaü samochodem, jak i sáuchaü ksiąĪek nagranych
w wersji audio. Ucierpi wprawdzie warunek uwaĪnoĞci, ale nie bĊdąc
medytującym mnichem buddyjskim, zawsze jesteĞmy trochĊ rozproszeni i nie robiábym z tego sobie wyrzutów. Bycie uwaĪnym na pewno
jest trudne i warto üwiczyü tĊ umiejĊtnoĞü, ale nasza wielozadaniowoĞü
staáa siĊ faktem. Wprawdzie badania potwierdzają, Īe lepiej zacząü
jedno zadanie i skoĔczyü je przed zaczĊciem drugiego, ale jak to zrobiü,
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jak w kolejce czeka jeszcze czternaĞcie maáych i duĪych, codziennych
i okazjonalnych tzw. projektów? PamiĊtam, Īe mój dziadek, jak jadá,
to koncentrowaá siĊ na posiáku tak, jakby siĊ modliá, a początek i koniec
posiáku sygnalizowaá zrobieniem znaku krzyĪa z peáną uwaĪnoĞcią,
na stojąco i w stronĊ wiszącego Chrystusa.
Ale moĪe dziadkowi byáo áatwiej bez SMS-ów i internetu. Nie sądzĊ,
bo codziennie nosiá z oddalonej o kilkadziesiąt metrów studni wodĊ
w wielkich metalowych wiadrach. Nie chciaábym zamieniü czasu spĊdzonego przy komputerze, nawet na bezmyĞlnym przeglądaniu stron,
na noszenie wody i mycie siĊ w misce. OczywiĞcie na Mazurach, na
polu biwakowym, widziaáem w tym frajdĊ, ale równieĪ widziaáem frajdĊ
w pierwszej porządnej kąpieli po powrocie z Mazur.
Gdyby zadaü pytanie, czy jesteĞmy efektywni, to myĞlĊ, Īe wáaĞciwa
odpowiedĨ powinna brzmieü „tak” — jak na warunki, z jakich wyszliĞmy i w jakich przyszáo nam obecnie Īyü, to sprawdzamy siĊ w stu
procentach. Rzekábym nawet, Īe powinniĞmy jako naród dostaü Nobla
za umiejĊtnoĞü odnalezienia siĊ w nowej, szokującej, zdradliwej, nieznanej, zwariowanej, szybko zmieniającej siĊ (niewątpliwie dziĊki
politykom) rzeczywistoĞci.
KtoĞ, kto pamiĊta czasy kolejek po papier toaletowy, nie powinien
zapominaü, Īe byáy to czasy upadlające, a jakoĞü tego papieru byáa tak
niska, Īe dzisiaj balibyĞmy siĊ przetrzeü nim blat kuchenny, aby go
nie porysowaü. Ale te czasy miaáy jedną zaletĊ. Pozwalaáy doĞwiadczaü
satysfakcji odczuwanej kaĪdym kawaákiem podnieconego ciaáa. Bo
czyĪ nie byá zwyciĊzcą i wojownikiem ktoĞ, kto maszerowaá ulicą, niosąc papier toaletowy, tak jak siĊ nosi wieniec laurowy, tzn. przerzucony
przez szyjĊ? Bo czyĪ nie doĞwiadczaliĞmy dumy i uznania po przekroczeniu progu domu, w którym witano nas jak zwyciĊzców, a my mówiliĞmy, Īe wáaĞnie oto zdobyliĞmy to. Tak mówiliĞmy, Īe „zdobyliĞmy”,
a nie „kupiliĞmy” 10 rolek gównianego, szarego papieru do naszej
nierozpieszczanej pupy.
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Czy ktoĞ zastanawiaá siĊ wtedy, stojąc cztery godziny w kolejce, Īe
wáaĞnie oto inwestuje swoje cenne Īycie w zakup tak banalnego produktu, który dzisiaj wrzucamy do wózka sklepowego bez cienia emocji
i refleksji? Czy stojąc te cztery godziny, byliĞmy zaangaĪowani, Ğwiadomi i uwaĪni? Tak, w peáni, bo rolki znikaáy, a kolejka pucháa od
bocznych ogonów matek z dzieümi i inwalidów i upragniony towar
oddalaá siĊ w sposób nieubáagany. Dlatego tylko ciągáa kontrola swojego miejsca i obserwacja znikających kolejnych worków absorbowaáa
naszą uwagĊ. Wtedy wszystkimi zmysáami rejestrowaliĞmy fakt stania
i oczekiwania na moment odciĊcia kuponów od odniesionego sukcesu.
MoĪe zamiast chodzenia po wĊglach naleĪaáoby robiü üwiczenia polegające na wielogodzinnym staniu po coĞ, czego moĪe dla nas nie starczyü. Ja jestem z pokolenia stojącego. Powiedziaábym z pokolenia T
(w odróĪnieniu od pokolenia X czy Y). T — jak trzepak. Dla mnie hotspotem, do którego siĊ „logowaáem”, byá trzepak. Przy nim siĊ staáo,
na nim siĊ wisiaáo i obok niego prowadziáo siĊ „spoáecznoĞciowe” Īycie.
Nigdy nie miaáem poczucia trzepakowej nudy. WrĊcz przeciwnie.
Cudownie byáo wyjĞü z bloku i zobaczyü, Īe znajomi są „zalogowani”
przy trzepaku. Nawet stojąc i nic nie robiąc (no moĪe poza rzucaniem
noĪem, bo kaĪdy máody czáowiek miaá nóĪ do grania w tzw. „paĔstwa”),
odczuwaáo siĊ radoĞü z bycia razem z kumplami.
Peána MOC Īycia musi nieodáącznie wiązaü siĊ z przeĪywaną
satysfakcją. I kupując wymarzony telewizor za 5000 zá powinniĞmy
mieü w oczach báysk zwyciĊzcy, który ma ĞwiadomoĞü, Īe wprawdzie
kupiá coĞ, czego nie potrzebuje, za pieniądze, których nie ma (zapáaciá kartą kredytową), aby zrobiü wraĪenie na tych, których nienawidzi,
i wáaĞnie zainwestowaá w to wszystkie te nudne godziny, które bĊdzie
musiaá spĊdziü w biurze.
W tym 52-calowym smart TV 4K (kiedy piszĊ tĊ ksiąĪkĊ, tak siĊ
nazywają nowoczesne telewizory, ale kiedy bĊdziesz czytaá, mogą nazywaü siĊ juĪ inaczej) zmaterializowaá siĊ sens tych godzin spĊdzonych
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nad raportami, projektami, wyzwaniami czy innymi osobistymi aktywnoĞciami. JeĪeli tylko na twarzy kupującego zmaterializuje siĊ radoĞü
ze zwyciĊstwa, to MOC bĊdzie z nim.
Jaki z tego wniosek? ĩe w Īyciu nie ma nic za darmo i Īe trzeba ponieĞü jakąĞ ofiarĊ, aby doceniü znaczenie tego, co osiągnĊliĞmy. Niewątpliwie tą ofiarą jest nasz czas záoĪony na oátarzu konsumpcji i doczesnych uciech, których dopóki nie zostaliĞmy mnichami buddyjskimi,
nie naleĪy potĊpiaü ani z nich rezygnowaü. Bo peána MOC Īycia to Īycie
na caáy etat, a nie na póá. ĩycie peánoetatowe jest peáne Ğwiadomego przeĪywania i zaangaĪowania.
ĩycie peánoetatowe to nasze wáasne Īycie. Czy miaáeĞ kiedyĞ poczucie, Īe Īyjesz na üwierü etatu, Īyciem nieswoim, takim z drugiej rĊki
(second hand live)? Ciągle coĞ „musisz” i „trzeba”, a nie „chcesz”
i „wybierasz”?
Ze wszystkich mądrych maksym dotyczących czasu najbardziej
podoba mi siĊ ta, która mówi: kto zarządza Twoim czasem —
zarządza Twoim Īyciem. Peáną MOC Īycia uzyskuje siĊ wtedy,
gdy zarządza siĊ swoim Īyciem. Moje szkolenia są ciekawe, bo jak
mówią ich uczestnicy, jestem ciekawym czáowiekiem i potrafiĊ ciekawie opowiadaü. Ale zawsze zdarza siĊ, Īe nawet w bardzo ciekawym
momencie mojej opowieĞci ludzie odbierają telefony i wychodzą z sali.
Po powrocie pytam ich, czy byáo to coĞ z kategorii Īycia i Ğmierci, a oni
mówią, Īe nie, chodziáo o to, Īe… I tutaj okazuje siĊ, Īe to mogáo poczekaü do przerwy. CzyĪ nie jesteĞmy jak roboty na krótkiej smyczy
SMS-ów i dzwonków sygnalizujących telefon od obcych ludzi, którzy
decydują o tym, Īe nagle wstajemy i wychodzimy? To tak, jakby ktoĞ
wydaá rozkaz do natychmiastowego wykonania. Nawet dziecku mówimy „poczekaj”. A telefon jest uprzywilejowany jak karetka pogotowia. ZjeĪdĪamy „na pobocze” naszych osobistych celów i spraw tylko
dlatego, Īe klient chce szybkiej odpowiedzi.
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W dobie smartfonów, czyli „maáego zewnĊtrznego centrum dowodzenia Īyciem”, wydaje siĊ nam, Īe nasze Īycie zaleĪy od wysáania
i odebrania informacji. Máodzi ludzie boją siĊ braku Wi-Fi. Bez niego
tracą pamiĊü zewnĊtrzną, kontakt z ludĨmi, spokój i bezpieczeĔstwo.
Nie znamy numerów telefonów do bliskich. Wiele informacji trzymamy w chmurze, czyli nie wiem gdzie. Brak zasilania wyáącza nas
z wirtualnego Ğwiata, który coraz bardziej staje siĊ Ğwiatem rzeczywistym. Nawet siĊ tak nazywa — rzeczywistoĞü rozszerzona. Ale o co?
Rozszerzona o nierzeczywistoĞü. A kiedyĞ zadawaliĞmy sobie pytanie,
czy istnieją Ğwiaty równolegáe. OczywiĞcie, Īe istnieją, ale pod warunkiem, Īe mamy naáadowane baterie w smartfonie, tablecie czy nawet
w zegarku. Tylko nasze serce bije w wymiarze rzeczywistym i kiedy
nagle przestaje, zaczynamy doceniaü stare dobre, tradycyjne, sprawdzone od wieków, proste i wáasne Īycie.
Jak mówi napis w Las Vegas, trzeba byü obecnym, aby wygraü. Peáną MOC Īycia uzyskuje siĊ przy stuprocentowej obecnoĞci
w realnym czasie. Kiedy zapytamy kogoĞ, dlaczego tak Īyje, dlaczego
jest w takim obáĊdnym transie dziaáania, odpowiedĨ czĊsto brzmi:
„MuszĊ, takie teraz jest Īycie”. Odpowiadam, Īe chyba „chce”. A on, Īe
nie chce, ale musi. „Musiki” kiepsko koĔczą i nie sądzĊ, aby kiedyĞ
umieraáy spokojne, szczĊĞliwe i speánione. Samo sáowo „muszĊ” wyzwala opór i bunt. Wiemy to, bo dzieci reagują na takie sáowa szczerze
i bezpoĞrednio. MoĪna odebraü kaĪdy telefon, wykonaü kaĪdy projekt
i oddaü kaĪdą minutĊ swojego Īycia na cokolwiek, pod warunkiem Īe
siĊ chce. ĩe dokonuje siĊ wyboru i chce siĊ ponieĞü jego konsekwencje.
Taka jest istota wolnoĞci. Nie daje bezpieczeĔstwa, ale daje poczucie
sprawstwa. A od tego poczucia zaleĪy Īyciowa satysfakcja. Przynajmniej ja tak mam. Nie chcĊ Īyü „trochĊ”. ChcĊ Īyü bardziej niĪ trochĊ.
Z peáną MOC-ą zaangaĪowania.
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RozmyĂlnik

1. Czy masz jakieĞ „przydasie”, które czekają w kącie na to, Īe w koĔcu
ich uĪyjesz? A moĪe oczyĞcisz swoje szafy, podasz „przydasie” dalej?
2. Czy odbierasz telefony niezaleĪnie od pory dnia i miejsca, bo
„musisz”?
3. Czy jesteĞ w stu procentach pewien, Īe Īyjesz na „peáen etat”?
4. Co potrzebujesz zmieniü w swoim Īyciu, aby osiągnąü jego „peáną
MOC”?
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