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Rozdziaï 2.

ObecnoĂÊ

Na czym polega rzeĨbienie siebie? Co oznacza prawdziwa
obecnoĞü? Jak dziaáa nieĞwiadomoĞü wdrukowania? Co
to jest internalizacja? Dlaczego áatwiej Īyje siĊ Īyciem
innych? Jak odkryü w sobie cudze przekonania? Jak
dziaáa potrzeba pozyskiwania potwierdzeĔ? Czego uczy
TybetaĔska ksiĊga umaráych? Co oznacza sukces? Jaki
jest najprostszy model ĞcieĪki do sukcesu?
Pewnego razu w pracowni renesansowego wáoskiego
mistrza pojawiá siĊ nowy uczeĔ. Mistrz, chcąc sprawdziü
umiejĊtnoĞci máodzieĔca, daá mu zadanie: miaá wyrzeĨbiü
sylwetkĊ sokoáa z rozpostartymi skrzydáami, wzbijającego
siĊ do lotu. UczeĔ stanąá przed przygotowanym do tego
celu blokiem marmuru i zapytaá mistrza:
— Jak to zrobiü? Co powinienem uczyniü, by wykonaü to
zadanie?
— Musisz zrobiü jedynie dwie rzeczy — odpará mistrz. —
Najpierw oczami swojej wyobraĨni zobaczyü w tej bryle
marmuru sokoáa. Ze wszystkimi szczegóáami, w odpowiedniej
wielkoĞci i pozycji. WyobraĨ to sobie najdokáadniej,
jak tylko potrafisz.
59
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— A ta druga rzecz? — zapytaá uczeĔ.
— Druga rzecz jest niesáychanie prosta — uĞmiechnąá siĊ
mistrz. — Odrąb z tego kamienia wszystko to, co nie jest
sokoáem
To pierwszy i najwaĪniejszy krok, który naleĪy wykonaü, by w ogóle
ruszyü z miejsca i zacząü zmieniaü swoje Īycie. Od tego kroku,
a wáaĞciwie od precyzji jego wykonania, zaleĪy, czy podróĪ, w którą
chcesz wyruszyü, w ogóle bĊdzie moĪliwa. A umoĪliwia ją dostrzeĪenie róĪnicy pomiĊdzy tym, co rzeczywiĞcie tworzy Ciebie, kim
naprawdĊ jesteĞ, a tym, co nie jest Tobą, czym w istocie nie jesteĞ.
Ten wgląd we wnĊtrze decyduje o tym, czy bĊdziesz w swoim Īyciu
obecny. Czy ta czĊĞü Ciebie — ten ukryty w kamieniu absolutny
Ty — moĪe zostaü dostrzeĪona pod wieloma warstwami tego, czym
nie jesteĞ. Tego, co nie tworzy Twojej istoty, a jedynie ją imituje.
To bardzo trudna sztuka. Trudna przede wszystkim dlatego, Īe
musisz juĪ na samym początku przyjąü zaáoĪenie, Īe nie wszystko,
co do tej pory uwaĪaáeĞ za swoje, jest rzeczywiĞcie Twoje wáasne,
Īe zostaáeĞ stworzony przez bardzo wiele zewnĊtrznych czynników
i spora czĊĞü z nich obecnie tworzy to, co nazywasz sobą. Odkrywanie w sobie wáaĞciwej istoty to bolesny proces. Bo za kaĪdym
razem, kiedy zadasz sobie pytanie, kim w istocie jesteĞ i co jest
naprawdĊ Tobą, bĊdziesz musiaá siĊ zmierzyü z tym, co jedynie
CiĊ sprytnie udaje i co nie bĊdzie chciaáo dopuĞciü do gáosu niczego
innego. Marmurowemu blokowi jest duĪo wygodniej byü i pozostawaü marmurowym blokiem, a nie wymuskaną, perfekcyjnie
dopracowaną rzeĨbą. Blok przecieĪ nie wymaga Īadnego wysiáku.
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Jest sobie i koniec. ZaĞ wyáuskanie z niego czegoĞ konkretnego
wymaga pracy, skupienia, cierpliwoĞci i odwagi. Odwagi do tego,
Īeby nieustannie zadawaü sobie pytania. Kto teraz mówi? Kto
czyni to, co czyni? Kto myĞli to, co myĞli? Czy ten zaklĊty w kamieniu to nieodkryty jeszcze Ty, czy jedynie kolejne warstwy cudzych przekonaĔ, nie Twoich idei, obcych Ci wartoĞci, którymi obrosáeĞ przez lata i które przyjąáeĞ jako swoje?
Odáupywanie z siebie tego, czym nie jesteĞ, to proces twórczy.
Bo wraz z odkrywaniem prawdziwego siebie tworzysz siĊ na nowo.
Dobywasz máota i dáuta i za pomocą precyzyjnych ciosów próbujesz
dobrnąü wreszcie do samego siebie, pozbywając siĊ wszystkiego, co
Ci w byciu sobą przeszkadza. ĩeby dokonaü zmiany, musisz wiedzieü, czym jest „ja” i czym jest „nie ja”.
Z jednego z procesów pamiĊtam rosnące przygnĊbienie pewnej
máodej kobiety. Miaáa mĊĪa, dzieci i, wydawaáoby siĊ, uáoĪone Īycie.
Nie musiaáa pracowaü, bo mąĪ wystarczająco duĪo zarabiaá. Caáa
jej rodzina — i rodzice, i teĞciowie — przekonywaáa ją, Īe przecieĪ
jest szczĊĞliwa. Ma wszystko, czego potrzebuje, i nie musi siĊ o nic
martwiü. Zawsze, gdy przy niedzielnym obiedzie podnosiáa temat
uruchomienia wáasnego biznesu, jakiejĞ maáej firmy, sáyszaáa, Īe
nie ma takiej potrzeby. ĩe przecieĪ nikt tego od niej nie oczekuje.
Ona ma siedzieü w domu i wychowywaü dzieci. Ilekroü argumentowaáa, Īe chciaáaby mieü wáasne pieniądze, tylekroü sáyszaáa, Īe
przecieĪ wystarczy powiedzieü, Īe potrzebuje pieniĊdzy, a je dostanie. ĩe to Īaden problem. Jej bliscy nie mogli jednak zrozumieü,
Īe z jej perspektywy wyglądaáo to zupeánie inaczej. Z tygodnia na
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tydzieĔ popadaáa w coraz wiĊksze przygnĊbienie. W koĔcu, kiedy wreszcie zrozumiaáa, Īe nie Īyje swoim Īyciem, ale Īyciem,
które dla niej naszykowali inni, w ciągu jednego dnia spakowaáa
walizki i wyniosáa siĊ z dzieümi do przyjacióáki. CóĪ bowiem z tego, Īe „niczego jej nie brakowaáo”? A raczej powinniĞmy powiedzieü: Īe zdaniem jej najbliĪszych niczego jej nie brakowaáo, bo
w jej przekonaniu brakowaáo jej najwaĪniejszego. Tego, by móc Īyü
swoim Īyciem, by pozwoliü wreszcie temu sokoáowi, uwiĊzionemu
w kamieniu, rozpostrzeü skrzydáa. Tymczasem dla jej otoczenia ona
sama, obudowana kolejnymi warstwami cudzych przekonaĔ i cudzych wizji jej Īycia, byáa na najwáaĞciwszym dla siebie miejscu.
OczywiĞcie moĪna by mnoĪyü takie przykáady — istotne jest,
aby w pierwszym kroku podróĪy ku zmianie odpowiedzieü sobie
na pytanie: ile jest mnie we mnie? Na ile ten, kim jestem, jest rzeczywiĞcie mną, a nie emanacją oczekiwaĔ innych, cudzych idei
i efektem socjalizacji?
To wáaĞnie dla mnie oznacza prawdziwą obecnoĞü we wáasnym
Īyciu. To obecnoĞü tego wáaĞciwego „ja”, a nie obecnoĞü tego, które
zostaáo stworzone przez innych. To obecnoĞü w swoim ciele, nieograniczana przez Īadne obce idee, przekonania ani cele. To obecnoĞü totalna, taka, która pozwala Īyü swoim wáasnym Īyciem.
Wszystko inne bowiem, wszystko to, co nie tworzy prawdziwych
nas samych, wszystkie warstwy i maski — jak powiedzieliby zwolennicy goffmanowskiej teorii dramaturgicznej — to przeszkody
na drodze do Īycia w peáni, do osiągniĊcia prawdziwego szczĊĞcia.
Bo te dodatkowe rzeczy są odpowiedzialne za chĊü rywalizacji,
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konkurowania lub zyskania akceptacji innych. Te wszystkie socjalizowane i zinternalizowane przekonania, kaĪące nam wierzyü, Īe
jesteĞmy tyle warci, na ile oceniają nas inni. To one są odpowiedzialne za to, Īe stale porównujemy siĊ z innymi, Īe motorem
naszego Īycia jest speánianie cudzych oczekiwaĔ. To klątwa, która
ciąĪy na gatunku ludzkim i odbiera mu moĪliwoĞü posmakowania
prawdziwego szczĊĞcia. Zwróü uwagĊ na to, jak wielu ludzi wokóá
Ciebie konstruuje wiĊkszoĞü swoich komunikatów, opierając siĊ
na porównaniu z innymi. Zobacz, jak gáĊboko jest to w nas zakorzenione i na jak wielu, z pozoru niewinnych, obszarach tego typu
zakorzenienie potrafi dziaáaü. „Kupiáam tydzieĔ temu telewizor,
a teraz jest w promocji, taĔszy, i inni ten sam telewizor kupili
taniej. Co za pech!”, „Oni wszyscy juĪ dostali podwyĪkĊ, a ja wciąĪ
nie. Ciekawe, jak siĊ musieli podlizaü szefowi?”, „Eee… ja nie
dam rady, nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem tak dobry jak
inni”. Zwróü uwagĊ na to, jak wiele komunikatów wykorzystuje
taką wáaĞnie relacyjnoĞü, odwoáywanie siĊ do innych, do ich oceny,
aprobaty, oczekiwaĔ, idei lub przekonaĔ. Za tymi komunikatami
stoi zawsze ktoĞ inny, tak jakby to jego obecnoĞü w naszym Īyciu
byáa waĪniejsza niĪ obecnoĞü nas samych. JeĞli bowiem dajesz
komuĞ innemu prawo do tego, aby decydowaá za Ciebie, co jest dla
Ciebie lepsze, tym samym przyznajesz, Īe jego obecnoĞü w Twoim
Īyciu jest waĪniejsza niĪ Ty sam. Nie Īyjesz wówczas swoim Īyciem,
ale Īyciem tej drugiej osoby. BĊdąc jednak Ğwiadomie i totalnie
obecny w swoim Īyciu, zaczynasz Īyü tak, jak Ty uwaĪasz, Īe Īyü
siĊ powinno. Zaczynasz realizowaü siebie bez jakiejkolwiek potrzeby
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zyskania akceptacji innych. Nie musisz pozyskiwaü zewnĊtrznych
potwierdzeĔ, czy to, co robisz, jest dla Ciebie dobre, bo ta pewnoĞü
wypáywa z Twojej gáĊbi, z tego, kim naprawdĊ jesteĞ i czego faktycznie oczekujesz od swojego Īycia. Niestety, znam bardzo wielu ludzi,
którzy przez lata tego nie dostrzegają. Realizują oni potrzeby innych,
a nie wáasne i Īyją uniesieniami innych, a nie swoimi. Jaskrawym
przykáadem jest opisywana przeze mnie w ksiąĪce Pokonaj stres
z kaizen sytuacja, w której paĔstwo máodzi organizują wesele dokáadnie pod dyktando rodziców. Z muzyką, która bawi rodziców,
zabawami weselnymi bawiącymi rodziców i w miejscu, które im
siĊ spodobaáo. I co z tego, Īe rodzice za to páacili, skoro to byáo
wesele máodych, a nie ich rodziców! Wiem, jak waĪne byáo to wydarzenie w Īyciu tych máodych ludzi, i jednoczeĞnie wiem, Īe choü
nie znosili oni ani muzyki, ani weselnych zabaw narzuconych im
przez rodziców, z pokorą zgodzili siĊ na takie, a nie inne przyjĊcie
weselne. To oczywiĞcie báahostka. W koĔcu to tylko jedna impreza.
JednoczeĞnie (a znam dalszy ciąg tej historii) juĪ po weselu to
wáaĞnie rodzice wraz z teĞciami podjĊli decyzjĊ, gdzie máodzi zamieszkają, jaki remont naleĪy tam wykonaü i jakie okna do piwnicy
kupiü. MyĞlisz, Īe to odosobniony przypadek?
KiedyĞ wybraliĞmy siĊ ze znajomymi na wycieczkĊ rowerową.
Przed wyjazdem w garaĪu pompowaáem koáa w rowerze znajomej
i zauwaĪyáem, Īe prawe lusterko w jej rowerze jest juĪ tak porysowane, Īe wáaĞciwie nic w nim nie widaü. PoniewaĪ miaáem podobne, w miarĊ nowe lusterko zapasowe, bez namysáu wziąáem siĊ
do wymiany. JakieĪ byáo moje zaskoczenie, kiedy znajoma zarea-
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gowaáa na to gwaátownym protestem i nakazaáa mi natychmiast
przykrĊciü stare lusterko z powrotem. Dlaczego? Bo ojciec siĊ
dowie i siĊ zdenerwuje, a to on kupiá ten rower. Dodam tylko, Īe
znajoma byáa dorosáą osobą, okoáo trzydziestki. OczywiĞcie lusterko
nie ma wiĊkszego znaczenia, raczej to, Īe ojciec podejmowaá za
tĊ kobietĊ wszystkie decyzje i robi to do dziĞ.
ĩycie po swojemu jest trudniejsze, niĪ siĊ wydaje, ale to teĪ jedyna droga, by móc Īyü jego prawdziwą peánią. Nie da siĊ jednak
ruszyü z miejsca bez dostrzeĪenia, Īe istniejesz Ty i istnieje to, co
do tej pory braáeĞ za siebie. PrzecieĪ gdyby czeladnik nie byá
w stanie rozróĪniü, co jest sokoáem w marmurze, a co nim nie jest,
nie rozpocząáby rzeĨbienia.
W czym zatem tkwi najwiĊkszy problem? OtóĪ w tym, Īe wiĊkszoĞci tych zbĊdnych warstw marmuru w ogóle nie jesteĞmy Ğwiadomi. Nazywam je wdrukami, bo to, zdaje siĊ, najlepszy sposób
na zobrazowanie tego, skąd pochodzą. To wszystkie przekonania,
wartoĞci i idee, które zostaáy nam dane z zewnątrz. KtoĞ kiedyĞ
nam je wdrukowaá, i to na tyle skutecznie, Īe zapomnieliĞmy —
albo nigdy nie byliĞmy tego Ğwiadomi — Īe nie są nasze. Najtragiczniejsze jest to, Īe zostaáy tak gáĊboko w nas zakorzenione, Īe
nawet nie chcemy wierzyü, Īe mogáyby pochodziü z zewnątrz. Taki
jest mechanizm bardzo wielu przekonaĔ. Zacznijmy od najprostszego sposobu, w który dostają siĊ do naszego wnĊtrza. ZastanawiaáeĞ siĊ kiedyĞ nad prawdziwą istotą komunikatów: „powinieneĞ”
i „nie powinieneĞ”? Bombardują nas nimi od dziecka, dokáadnie
instruując, co powinniĞmy, a czego nie powinniĞmy robiü. JeĞli
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byáaĞ maáą dziewczynką, z pewnoĞcią wielokrotnie sáyszaáaĞ, co
wypada, czego nie wypada, co jest, a co nie jest odpowiednie dla
maáych, grzecznych dziewczynek. Potem, z biegiem lat, stawaáaĞ siĊ
uosobieniem grzecznej dziewczynki. ĩyáaĞ wymogami stawianymi
przez spoáeczeĔstwo takim wáaĞnie dziewczynkom, z roku na rok
konstatując, jak Ĩle siĊ mają grzeczne dziewczynki. Powinny bowiem byü grzeczne, siedzieü cicho, nie przerywaü, gdy ktoĞ inny
mówi, byü uprzejme i przede wszystkim nie myĞleü o sobie. Jaka
jest konsekwencja mechanizmu kreowania grzecznych dziewczynek? Taka, Īe dziewiĊü na dziesiĊü kobiet, które pojawiają siĊ na
sesjach indywidualnych czy terapiach, ma problem z poczuciem
wáasnej wartoĞci, a co za tym idzie, z umiejĊtnoĞcią oceny wáasnej
pracy i zarabiania tzw. duĪych pieniĊdzy. Przez caáe Īycie przecieĪ
uczono je, Īe nie są od tego, Īe pieniądze w razie potrzeby dadzą
rodzice, a póĨniej przyniesie mąĪ. Dla nich spoáeczeĔstwo wymyĞliáo zupeánie inne Īycie, z którego powinny byü zadowolone, mając
w pamiĊci to, co wypada, i odrzucając to, czego nie wypada. A potem, po kilkunastu latach, kiedy grzeczna dziewczynka staje siĊ
grzeczną kobietą, zaczyna mieü problem. Niespecjalnie bowiem wie,
co zrobiü ze swoim Īyciem. Nie widzi w nim sensu (chyba Īe zrobi to, co zostaáo wypracowane przez pokolenia — sensu swojego
Īycia bĊdzie upatrywaáa w wychowaniu dzieci) i czuje, Īe coĞ jest
nie tak. CoĞ musi byü na rzeczy, skoro jej siĊ nie podoba to, co siĊ
wokóá niej dzieje. Ma absurdalnie niskie poczucie wáasnej wartoĞci
i znikomą pewnoĞü siebie. JeĞli wykonuje pracĊ, to ostatnią rzeczą,
która jej przyjdzie na myĞl, jest to, Īe powinna za nią otrzymywaü
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godziwe wynagrodzenie. Po co? PrzecieĪ przez caáe Īycie wmawiano jej, Īe wykonywana przez nią praca jest mniej warta niĪ praca
mĊĪczyzn. SpoáeczeĔstwo wymyĞliáo na dodatek, Īe nie powinna
z tego powodu cierpieü, przecieĪ dla niej zostaáa zarezerwowana
rola perfekcyjnej pani domu, matki, Īony i kochanki w jednym,
a w sferze zawodowej — pomocnika superbohatera. To absurdalne?
Nie, to nasza rzeczywistoĞü. WidzĊ ją na kaĪdym kroku, podczas
prawie kaĪdej sesji, gdy dorosáa kobieta dochodzi do wniosku, Īe
od niepamiĊtnych czasów Īyje nie swoim Īyciem, realizuje nie
swoje potrzeby i uzaleĪnia siĊ od akceptacji innych. I co najgorsze
— kobieta akceptuje w koĔcu takie Īycie, mówiąc sobie: „Ja juĪ
taka jestem”, „Ja przecieĪ nie dam rady siĊ usamodzielniü”,
„PrzecieĪ ja nie potrafiĊ zarabiaü pieniĊdzy”, „JakoĞ tak mi siĊ
w Īyciu uáoĪyáo”. OtóĪ nie, moja droga. Nie jesteĞ taka. To inni
CiĊ taką stworzyli. To inni uznali, Īe nie potrafisz zarabiaü konkretnych pieniĊdzy, i to inni uáoĪyli Twoje Īycie za Ciebie. GdzieĞ
tam, w Ğrodku tego marmuru, kryje siĊ samodzielna, fantastyczna
osoba, która moĪe przebojem iĞü przez Īycie. Tylko najpierw musi
sobie uĞwiadomiü, ile w tym marmurze jest jej prawdziwej, a ile
znajduje siĊ tam tego, co z uporem przez caáe Īycie budowali w niej
inni. Innymi sáowy, musi sobie uĞwiadomiü swoją obecnoĞü w swoim
Īyciu. Musi byü obecna totalnie i pozbyü siĊ wdruków, którymi
ją obdarzono. Inaczej pozostaje jej rola biernej akceptacji, którą
zawsze przyjmowaáa w konsekwencji komunikatu „powinnaĞ”
lub „nie powinnaĞ”.
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