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Klucz do szczęścia??? A jest w ogóle coś takiego?  
Przekonajmy się. Zapraszam do wspólnej podróży, kierunek -  szczęście! 
 
W tym e-booku poruszam zagadnienie szczęścia, czegoś, do czego każdy dąży, 
ale nie każdy osiąga. Moim zamiarem jest, aby pokazać moje osobiste 
doświadczenia w tej materii i w ten sposób zainspirować czytelników do 
poszukiwania własnych rozwiązań. Poznawanie siebie, praw rządzących 
światem można uczynić celem, ale też pasjonującą przygodą.  
A więc w drogę... 

 

 

 

 

pierwsze spostrzeżenie 

Jest coś, co mnie najbardziej zadziwia w temacie pt. „dążenie do szczęścia”. 
Mianowicie fakt, że jak świat długi i szeroki, miliony ludzi dąży do tego, żeby 
być szczęśliwym, a każdy robi to w inny sposób, każdy ma swoją własną 
definicję szczęścia i bardzo często są one ze sobą sprzeczne. 
Z pewnością różnym ludziom różne rzeczy przynoszą radość, ale mnie chodzi 
tutaj o ogólne zasady, które sprawdziłyby się u wszystkich, o taki przepis na 
szczęście, który mógłby zastosować każdy człowiek, niezależnie od 
okoliczności, w jakich żyje i od tego, jaki jest on sam. Z moich obserwacji 
wynika, że są takie zasady i o nich chcę napisać. 
 
Ale co to? Ktoś chce się wtrącić do mojego e-booka…  
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??? 

 - Kim jesteś? 

- Na imię mam Perełka.  

- No dobrze, ale dlaczego przyszłaś do mojego mojego e-booka? 

- Uważam, że mam ciekawe rzeczy do powiedzenia i chciałabym być twoją 
główną bohaterką 

-O la la! ale wiesz, to nie ma być powieść beletrystyczna, tylko moje 
przemyślenia w temacie „szczęście” 

- Ależ to byłoby strasznie nudne! I co, myślisz, że jak napiszesz nawet największe 
mądrości świata to kogoś to poruszy? 

- No, może faktycznie masz rację, zastanowię się. 

- Tu nie ma się nad czym zastanawiać, wchodzę do akcji i koniec. Jeszcze mi za 
to podziękujesz, zobaczysz. 

- No dobrze, niech i tak będzie. Ale pamiętaj, że jak coś, to cię wykasuję. 

- Nie ma obawy. 

- No to kto zaczyna? 

-No jak to kto? Ja! 

- OK., ale pamiętaj, że ja też mam coś do powiedzenia. 

- No dooobra…niech ci będzie…ale… 

- Nie ma żadnego ale. Koniec, kropka. 

 

Perełka rozpoczyna opowieść. 

Perełka - Za górami za lasami… 

- ej!!!   
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- No dobra, żartowałam, to już pożartować nie można? Coś taka poważna? 
Wyluzuj trochę. 

- Jak tak dalej pójdzie to skończy się twoja kariera w tym e-booku, wiesz! 

- No już dobrze, dobrze, tylko się nie denerwuj. „A po nocy przychodzi dzień, a 
po burzy spokój…” 

- No nie, przeginasz. A co to miało być??? 

- To? Budka Suflera, przypomniała mi się właśnie ich piosenka. Śpiewali w 
sylwestra w Krakowie.  

- Możesz być poważna? 

- Mogę, ale po co? 

- ??? 

- Zauważyłam, że takie lekkie podejście do życia daje mi więcej radości, czuję 
się wtedy dobrze, jestem bardziej szczęśliwa, a przecież o tym chcesz mówić. 

- No tak, ale bez przesady. 

- Potrafię być bardzo poważna, nawet nie wiesz jak. Zaraz ci to udowodnię. 

- Dobrze, ale najpierw chcę powiedzieć o tym, co rozumiem pod pojęciem 
szczęście. Mówimy o czymś, co każdy może rozumieć inaczej. Trzeba to 
wyjaśnić. 

czym jest szczęście 
To spokój wewnętrzny, radość w sercu, zadowolenie z życia. Tylko tyle i aż 
tyle. I ma to niewiele wspólnego z warunkami zewnętrznymi człowieka. Taką 
definicję napisałam kiedyś. Jednak gdy czytałam kilkusetstronową książkę 
Władysława Tatarkiewicza „O szczęściu”, w której samo zdefiniowanie tego 
pojęcia zajęło mu kilkadziesiąt stron, zrozumiałam, że to nie wystarczy. 
Ujmę to inaczej. Chodzi mi o stan, w którym można powiedzieć: 
”Jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem zadowolony ze swojego życia.” Mam 
pełną jasność, że nie jest to wyczerpująca definicja (Tatarkiewicz pewnie by 
powiedział, że to nawet nie jest namiastka), ale moim celem nie są naukowe 
rozważania tylko praktyczne rady jak zmienić swoje życie na lepsze. 
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życiowy cel 

- Teraz możesz zacząć swoją opowieść. 

Perełka - To stało się dzisiaj rano. Rozpoznałam swój cel życiowy. 

– O! świetnie, jak to się stało? 

- Właściwie, to już od dawna zastanawiałam się nad tym, ale wszystko, co 
wymyśliłam było jakieś takie nieprecyzyjne, niepewne i zwykle upadało po 
jakimś czasie. Tym razem było inaczej. 

- Opowiedz jak to się stało. 

- Zainspirowała mnie książka pt. „Życie w radości”. Była tam prosta instrukcja 
jak rozpoznać cel, dla którego ktoś się urodził, cel życiowy. 

- To ciekawe. Gdyby faktycznie można było zastosować jakąś instrukcję i w ten 
sposób dowiedzieć się jaki jest własny cel życiowy to byłoby fantastycznie. 
Tylko, że to brzmi mało wiarygodnie. 

- Ja nie wiem czy każdy może w ten sposób odnaleźć swój cel życiowy. Mówię 
tylko, że mi się udało. A w ogóle to mi nie przeszkadzaj. 

- No już dobrze, postaram się być cicho. 

- No więc bez specjalnych oczekiwań zrobiłam to, co kazali. A więc, 
wyobraziłam sobie kulę światła w moich rękach, następnie umieściłam tę kulę w 
miejscu czakry serca, poprowadziłam ją przez czakrę gardła, trzecie oko do 
czakry korony. Na każdej czakrze zatrzymywałam się chwilę, miałam wrażenie, 
że dobrze mi to robi. Dalej instrukcja brzmiała: „przekaż kulę swojej duszy”.  

 - Ciekawe jak to zrobiłaś. 

- No więc nie bardzo wiedziałam jak wyobrazić sobie swoją duszę, więc 
wyobraziłam sobie, że z mojego ciała wychodzi energia o kształcie mojego ciała 
i stoi przede mną. Wtedy dałam jej tę kulę. 

- I co było dalej? 

- Nie znałam na pamięć instrukcji, więc wymyśliłam, żeby ta kula 
rozprzestrzeniła się na całe ciało duszy. Postać zajaśniała i spodobało mi się to. 
Pomyślałam, że kąpiel w świetle na pewno nie zaszkodzi duszy.  

- Jak sobie poradziłaś dalej bez instrukcji? 
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- Musiałam do niej zaglądnąć i okazało się, że z tej kuli, którą trzyma dusza, ma 
wyłonić się symbol celu życiowego. 

- No i co? Wyłonił się? 

- Spokojnie, najpierw musiałam z powrotem ściągnąć to światło z jej postaci i 
umieścić w jej rękach. Zaczęłam przyglądać się kuli nie licząc w ogóle na nic. I 
nagle zobaczyłam klucz. Prawdę powiedziawszy nawet mnie to zdziwiło. 
Poczułam się dobrze, nawet bardzo dobrze. 

- Do czego było ten klucz? 

- Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Główkowałam jaki może mieć on związek z 
moim życiowym celem i wtedy mnie olśniło, to jest KLUCZ DO SZCZĘŚCIA. 

- A, to dlatego pojawiłaś się dzisiaj u mnie? 

- No właśnie. Poczułam się wspaniale z tym sformułowaniem, tak jakby klucz 
wreszcie trafił do zamka. Podoba mi się ten cel, dobrze się z nim czuję i na razie 
mi to wystarczy. Minęło dopiero kilka godzin od jego pojawienia się, zobaczę 
jak sytuacja się rozwinie. W każdym razie teraz czuję spokój i zadowolenie. 

- A to dlatego taka wesolutka mi się ujawniłaś? 

- No chyba tak.  

- Zadziwiające, że wszystko poszło ci tak łatwo. 

- Też się nad tym zastanawiam i myślę, że to dlatego, że po prostu nie liczyłam 
na nic, wykonałam tylko prostą instrukcję. 

- Jak przy zakupie nowego urządzenia? 

- Dokładnie tak samo: instrukcja, wykonanie.  

- Jak ci się to udało? 

- Nie było oczekiwań, nie było napięcia, nie było kombinowania, nie było 
zbędnych myśli. W zasadzie nie było żadnych myśli, tylko to wyobrażenie. Była 
tez świadomość, że szukam życiowego celu. Zresztą szukałam go bardzo długo, a 
pojawił się jakby sam. 

- No to się nie dziwię, że radość cię rozpiera. 
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- Tak. Chciałabym przy okazji podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
napisania i przetłumaczenia tej książki i dziękuję bogu za to, że trafiła w moje 
ręce. 

- Pięknie, wdzięczność to bardzo miłe uczucie, prawda? 

- Jeszcze jak! Dzisiaj zaczął się nawy etap mojego życia, życia z konkretnym 
celem. I to jakim! 

- No dobrze, ale czy w ogóle wiesz, co właściwie ten klucz znaczy? 

- Tak, rozumiem to i czuję każdą komórką mojego ciała, ale nie chcę o tym teraz 
mówić. 

- OK., powiedz w takim razie jak to jest jak się odkryje swój życiowy cel? 

- Trudno to opisać. To jest lekkość na duszy, radość w sercu. Długo na to 
czekałam. 

- No tak, zresztą co komu po czyimś celu. Ale podałaś tutaj w miarę przystępną, 
skróconą instrukcję jak można to osiągnąć samemu. Więc każdy może tego 
spróbować sam. 

- No oczywiście, dlatego o tym mówię. Bardziej dokładny opis tego 
doświadczenia jest w książce, tak, że każdy może z tego skorzystać jeśli, tylko 
zechce. 

- Pozwól teraz, że wyjawię teraz swoje własne przemyślenia na ten temat. 

- A nie powiedziałaś jeszcze wszystkiego?  

- Wiem, że żarty się ciebie trzymają, ale była umowa… 

- Tak jest szefie, ty tu rządzisz. 

- Tak mi się wydawało. 

 

cele krótkoterminowe 

 - No cóż, zdaje się, że nie mam nic do dodania w tej sprawie. 

Perełka -To dobrze, bo ja mam. 
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- To jeszcze nie skończyłaś? 

- Tamto skończyłam, ale chciałam jeszcze powiedzieć, jakie miałam 
doświadczenia z mniejszymi celami, które tak samo uważam za ważne. 

- To mów, pasuje do tematu. 

- Zauważyłam, że jak sobie postawię jakiś mały cel na jeden dzień i go 
zrealizuję, to lepiej się czuję, lepiej o sobie myślę i mam więcej energii do 
działania. 

- Ale nie każdy może sobie stawiać jakieś znaczące cele codziennie i co wtedy? 

- W tym sęk, że to mogą być bardzo małe cele, takie w zasięgu danego 
człowieka. Aż się sama dziwię jak takie drobne rzeczy mogą tak zmieniać 
samopoczucie i wpływać na poczucie własnej wartości, zadziwiające, ale to 
działa!  

- Możesz dać jakieś przykłady? 

- Dla każdego będą to inne cele. Chodzi o drobne sprawy, które są zasięgu 
możliwości konkretnej osoby. Może to być np. posprzątanie kawałka mieszkania. 

- A może być coś innego? 

- Możesz wybrać co chcesz, ale chodzi o to, że bałagan w domu odzwierciedla 
bałagan we wnętrzu człowieka. I takie domowe porządki pociągają za sobą 
porządkowanie życia. 

- No to ty chyba masz posprzątane na błysk. 

- Nie nabijaj się, staram się mieć posprzątane, ale różnie to jest. Mogłabym 
opowiedzieć o tym. 

- Może innym razem. Teraz wróćmy do tematu. 

- Którego? 

- Podstawowego. Na samym wstępie powiedziałam, że są pewne zasady, 
którymi należy się kierować dążąc do szczęścia. Chciałabym je sformułować. 
Twoje opowiadanie opisuje jedną z nich. 

- Jak ona brzmi? 

- 1. OKREŚL SWÓJ ŻYCIOWY CEL I PODZIEL GO NA MNIEJSZE. 
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Perełka – A jeżeli ktoś nie będzie chciał albo mu się nie uda tego zrobić w taki 
sposób jak ja? 

- To są jeszcze na to inne sposoby. Może np. przypomnieć sobie swoje marzenia 
z dzieciństwa, o których już dawno zapomniał i wrzucił do worka pt. 
„nierealne”. 

- Masz na myśli marzenia pt.: „będę strażakiem” albo „będę kosmonautą”? 

- I tak i nie. Dzieci mają mnóstwo pomysłów, ale wiele z nich jest 
zapożyczonych od dorosłych, wynikają z oglądniętego filmu lub jakiejś 
przeżytej sytuacji. Mnie chodzi o te marzenia, które przetrwały próbę czasu. 

-To znaczy? 

- Jeżeli któreś marzenie z dzieciństwa nadal jest marzeniem dorosłego to z 
pewnością warto za nim podążać. Chodzi tylko o to, żeby sobie przypomnieć 
tamte dziecinne marzenia i zobaczyć jak się z nim czuje dorosły. 

- Ale dlaczego trzeba sięgać aż do dzieciństwa? 

- Małe dziecko nie osądza swoich marzeń, nie ma żadnych ograniczeń, marzy o 
czym tylko chce. I tak jest dotąd, aż nie powie o swoich marzeniach 
najbliższym. Wtedy oni zwykle skutecznie gaszą wszelkie jego nadzieje na ich 
realizację i marzenia pryskają jak bańka mydlana. 

- Dość pesymistyczny to pogląd. 

- Może faktycznie przesadziłam, oczywiście nie jest tak w każdym przypadku. 
Chciałam tylko zwrócić uwagę na ten problem. 

- Ale dlaczego dorośli to robią? Uważasz, że źle życzą swoim dzieciom? 

- Wręcz przeciwnie. Chcą swoim dzieciom oszczędzić rozczarowań, których 
sami w życiu zaznali. Przenoszą na dzieci swoje własne lęki i ograniczenia. 

- A może mają rację? Może lepiej chronić swoje dzieci w ten sposób? Co 
prawda nie zrealizują swoich marzeń ale też uchronią się od porażek. 

- Wątpliwe czy w ten sposób uchronią je od porażek. Wszelkie działanie niesie 
ze sobą ryzyko. Cokolwiek robisz, ryzykujesz, że ci się nie uda. Ale jak 
rezygnujesz ze swoich marzeń to masz pewne, że ci się nie uda. 

- Czy można postępować inaczej ze swoimi dziećmi, tak, żeby nie rujnować im 
marzeń, nie zabierać nadziei? 
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- Można, ale to rozmowa na inną okazję, teraz wróćmy do naszego tematu. 

- OK. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to konieczne, żeby wracać do 
dzieciństwa? A jeżeli ktoś miał tak koszmarne dzieciństwo, że jedynym jego 
marzeniem było to, żeby mieć co jeść i uniknąć bicia? Co wtedy? 

- Wtedy może zadać sobie pytanie: co chciałby robić w życiu? Zastanowić się 
nad tym, jakie są jego obecne marzenia. Trzeba tylko pamiętać, że marzenia 
dorosłego człowieka mogą wynikać z jego lęków. W takim przypadku nie będą 
zgodne z marzeniami jego duszy i nie przyniosą mu szczęścia, gdy je zrealizuje. 

- Co można więc zrobić w takim przypadku? 

- Najlepiej spróbować wyciszyć się choć na chwilę i zastanowić nad każdym 
swoim pragnieniem, czy wynika ono z lęku czy z miłości. Szczęście daje tylko 
to drugie. 

 –Zastanawiałam się nad tym, co teraz powiedziałaś i pomyślałam sobie, że to 
może być całkiem dobry sposób na życie – podejmować tylko te decyzje, które 
wynikają z miłości. 

- Jak najbardziej.  
Na koniec, dla tych, którzy nadal nie mogą się zdecydować co do swoich 
życiowych celów podam cytat z miesięcznika Reader’s Digest (styczeń 2008) 

„Jeśli się nadal wahasz, zadaj sobie dwa pytania: Czego byłoby mi naprawdę 
żal, gdyby nie udało mi się tego osiągnąć? i Co bym zrobił, gdybym wiedział, że 
na pewno mi się uda? 
Nie obawiaj się, że marzysz o czymś zbyt wielkim – lub zbyt małym. I nie 
pozwól, by inni decydowali, co dla Ciebie oznacza sukces. Kiedy tylko 
uświadomisz sobie, czego chcesz, po prostu podejmij kroki by to osiągnąć.” 

 

motywacja 

- No więc gdy mamy już określone swoje cele to trzeba zacząć działać.  

Perełka - Ale co zrobić jak nic się człowiekowi nie chce?  Co zrobić jak nie mam 
ochoty nawet palcem ruszyć, a wszystko wydaje się bez sensu? Nie w głowie mi 
wtedy jakiekolwiek działanie! W takiej chwili można co najwyżej oglądać 
telewizję, a i tak przydałby się ktoś, kto by za mnie zmieniał kanały. 
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- A czy ty myślisz, że ten problem tylko ciebie jednej na świecie dotyczy? Żeby 
cokolwiek zmienić w swoim życiu, to trzeba mieć do tego silną motywację. Bez 
tego ani rusz. To jest siła napędowa wszelkiego działania. Siła, która potrafi 
postawić na nogi każdego w każdej sytuacji. 

- Nieboszczyka też? 

- Też. Były takie przypadki. 

- No to mów. 

- Motywacja pojawia się w różny sposób. Jednym z nich, najczęstszym i 
niezależnym od człowieka jest cierpienie (lub strach). Im człowiek bardziej 
cierpi lub się boi, tym ma większą motywację, żeby coś zrobić. 

- Dziękuję za taką motywację. 

- Ja też. Dlatego lepiej nie czekać aż życie samo nas zmotywuje. Osobiście 
polecam inne sposoby. 
Najlepszy z nich to skupienie się na swoim celu. Jeśli cel jest dalekosiężny, to 
warto podzielić go na mniejsze cele, nawet codzienne.  
Skupienie uwagi na swoim celu, jakikolwiek by on był, zmienia całkowicie 
samopoczucie, dodaje skrzydeł. 

- To by oznaczało, że nie tylko realizacja celu poprawia samopoczucie, ale 
nawet myślenie o nim. 

- Dokładnie. Zróbmy eksperyment. Proponuję, żebyś zadała sobie teraz pytanie: 
Co sprawiłoby mi radość w tej chwili albo w najbliższej przyszłości? 
Odpowiedz na to pytanie, wyobraź sobie ze szczegółami, że już to masz i 
zastanów się jak się czujesz. 

- OK. Chwila,… 
…… jeszcze chcę pobyć sobie w swoim raju. 

- No widzisz, taką metodę można zastosować w sytuacji kryzysowej. Jeżeli nic 
ci się nie chce robić (nawet zmieniać kanałów w TV) to wykrzesaj z siebie 
chociaż tyle energii, żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie. 

- Czy to musi być takie pytanie? 

- Nie. Gdy masz określone swoje cele, to po prostu wyobrażasz sobie sytuację, 
w której już je zrealizowałaś i upajasz się sytuacją. Nawet nie zauważysz jak 
poprawi ci się samopoczucie. 
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- No to się upajajmy… 

- Ty się upajaj, a ja tymczasem sformułuję zasadę drugą. 

2. BUDUJ SWOJĄ MOTYWACJĘ KAŻDEGO DNIA 

 

samodyscyplina 

Perełka - Jak tak sobie siedziałam i upajałam się wizją mojego celu, to pojawiła 
się moja znajoma. Na imię ma Shanti i powiedziała, że chciałaby coś dodać od 
siebie do tego bloga. 

 – Świetnie. Ale, pozwól, że wcześniej poruszę jeszcze jedną sprawę ściśle 
związaną z motywacją. 

- Jaką sprawę? 

- Chodzi o samodyscyplinę. 

- Brrr, jak tylko słyszę to słowo to już mi się nic nie chce. 

- Spokojnie, mam też dobre wieści w tej sprawie. 

- Czyżby? Mnie w każdym razie to słowo źle się kojarzy. 

- Nie tylko tobie. Dlatego chcę o tym powiedzieć. 

- Aż jestem ciekawa. 

- Opowiem ci na moim przykładzie. Kilka lat temu postanowiłam, że będę 
codziennie się gimnastykować. Pełna entuzjazmu zaczęłam to robić i przez parę 
dni jakoś mi szło. Jednak po kilku dniach mój entuzjazm się ulotnił i zaczęło 
mnie to męczyć, mimo, że te ćwiczenia ani nie były męczące ani nie trwały 
długo. 

- Na tej samej zasadzie padają te wszystkie noworoczne postanowienia.  

- Właśnie. I wiesz do czego nawet doszło? Że już wieczorem myślałam o tym 
jak mi się rano nie będzie chciało tego robić! 

-  I co z tym zrobiłaś? 
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- Pomęczyłam się jeszcze trochę a w końcu nie wytrzymałam i przestałam 
ćwiczyć. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, to uważam, że w sumie dobrze 
zrobiłam, nie ma sensu nic robić wbrew sobie. 

- I jak się to skończyło? 

- Później była długa przerwa, w której myślałam o tym, żeby znowu zacząć i 
okazywało się, że już na samą myśl o tym było mi gorzej. Wtedy się wkurzyłam 
i postanowiłam przestać już o tym myśleć tylko zacząć działać. I tak właśnie 
zrobiłam. Podjęłam decyzję, że będę ćwiczyć, przestałam myśleć o tym jak mi 
się nie chce i zamiast tego skupiłam się na korzyściach z tego i na samych 
ćwiczeniach. 

-I udało się? 

- Lepiej niż się spodziewałam. Zaczęłam ćwiczyć systematycznie. 

- Ale mówiłaś na początku, że masz jakieś dobre wieści w sprawie 
samodyscypliny, a tu nie widzę nic pocieszającego. 

- Najlepsze zostawiłam na koniec. Chodzi o to, że po jakimś czasie te ćwiczenia 
weszły mi w nawyk i teraz robię je z przyjemnością! Tego nigdy bym się nie 
spodziewała pamiętając jaki miałam wstręt do nich na początku. 

- Z przyjemnością? 

- No może trochę przesadziłam z tą przyjemnością, w każdym razie traktuję je 
tak samo jak poranne mycie czy ubieranie. 

- A więc to chodzi o przyzwyczajenie…Myślałam, że jakaś wróżka dotknęła cię 
czarodziejską różdżką i wszystko się zmieniło  

- Nie żartuj.  
 Tak naprawdę większość tego co człowiek robi, to robi z przyzwyczajenia. Jeśli 
chcesz coś zmienić w swoim życiu to najczęściej chodzi o zmianę 
przyzwyczajeń. 

- Hmm, przyzwyczajenia, nawyki trudno jest zmienić. 

- Dlatego na początku potrzebna jest motywacja i samodyscyplina. Później ten 
nowy sposób zachowania staje się nawykiem i samodyscyplina nie jest już w 
ogóle potrzebna! 

- To już brzmi lepiej. A właściwie jakie masz korzyści z tego, że codziennie 
ćwiczysz? 
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- Te korzyści były moim celem, miałam je cały czas na uwadze. Chodziło o 
poprawę postawy i całej sylwetki, zwiększenie energii i elastyczności ciała, 
rozpoczynanie dnia w pełni sił bez okresu rozruchu na budzenie, odmłodzenie i 
parę jeszcze innych zdrowotnych. Tego wszystkiego doświadczyłam. 

- Jakim cudem aż tak dobre wyniki? 

- To dlatego, że nie wykonywałam przypadkowych ćwiczeń, tylko na 
rozgrzewkę były to odpowiednio dobrane ćwiczenia jogi, a później rytuały 
tybetańskie. A wszystko zajmowało mi mniej niż 10 minut. 

-Rytuały tybetańskie? 

- Jeżeli cię to interesuje to są w miarę dokładnie opisane są w Internecie. 
Powiem tylko, że mają silne działanie odmładzające, oczyszczające, 
energetyzujące i lecznicze. 

- Jak cię tak słucham, to myślę sobie, że mogłabym w ten sam sposób osiągnąć 
swój mały cel, którym jest wstawanie rano  o godzinę wcześniej. 

- Jak najbardziej. Spróbuj, wtedy zobaczysz jak to jest. 

- Zmobilizowałaś mnie tym swoim opowiadaniem, wiesz? 

- Cieszę się. Ale cała ta sprawa ma jeszcze drugie dno. Chodzi o to, że gdy 
ignorujesz swoje postanowienia (np. noworoczne) to w swoich własnych oczach 
jesteś osobą, która nie dotrzymuje słowa i która nie osiąga swoich celów, osobą 
na której nie można polegać. To fatalnie wpływa na twój obraz samej siebie i 
poczucie własnej wartości. 

- W takim razie lepiej w ogóle nie podejmować żadnych postanowień niż je 
podejmować i nie dotrzymywać. 

- Zdecydowanie. Poza tym osoba, która nie dotrzymuje słowa samej sobie 
zwykle nie dotrzymuje słowa również innym. Osoba, która nie potrafi osiągnąć 
małego celu, tym bardziej nie potrafi osiągnąć wielkiego. I jak można w takiej 
sytuacji zmienić swoje życie? 

- Nie można. 

- Za to można sformułować kolejną zasadę: 

3. SAMODYSCYPLINA TO KONIECZNOŚĆ. 
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medytacja 

sati - Witaj Shanti. Co masz nam do powiedzenia? 

Shanti - Chciałabym opowiedzieć o swoich doświadczeniach z medytacją. 

- Tak? Sądzisz, że o medytacji można opowiadać? Wydawało mi się, że jest to 
indywidualne przeżycie. 

- Zgadza się, ale pozwól mi podzielić się swoim doświadczeniem. 

- Oczywiście, mów. 

- No więc od dawna znałam ten temat w teorii. Wiedziałam o różnych 
„odlotach”, ekstazach itp. Czytałam o różnych wspaniałych doświadczeniach. 
Postanowiłam, że tez spróbuję, ale moja „medytacja” to było raczej siedzenie i 
myślenie o różnych sprawach, było też myśleniem o tym, że myślę. 

- No i co? Udało ci się w końcu medytować tak jak chciałaś? 

- Nie i stwierdziłam, że to nie ma sensu w moim przypadku, szkoda czasu. 
Zaprzestałam wszelkich prób. 

- I co było dalej? 

- Minęło sporo czasu i znowu natknęłam się na opinię w jakiejś książce na temat 
wspaniałych rezultatów medytacji. 

- Przekonało cię to? 

- Nie tyle przekonało, co zachęciło, żeby spróbować ponownie, tym razem już 
bez takich wysokich wymagań jak miałam wcześniej. 

- I jak ci poszło? 

- Zaczęłam medytować systematycznie nie zwracając uwagi na to, czy jestem 
wyciszona i czy robię to prawidłowo. Po prostu siedziałam w spokoju 
obserwując oddech. 

- Jakie miałaś wyniki? 

- W tym właśnie tkwił problem wcześniej, że chciałam mieć jakieś wyniki. 
Wydawało mi się, że gdy nie osiągnę jakichś głębszych stanów medytacyjnych to 
nie może być żadnych rezultatów.  
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- A były? 

- Były. Zrozumiałam to po kilku dniach medytowania, gdy nagle zorientowałam 
się, że jestem bardziej spokojna, że zmniejszył się stres, który mi dokuczał stale.  

- To zadziwiające, że tak szybko. 

- Też się zdziwiłam. Zresztą do tej  pory  nie rozumiem jak takie zwykłe siedzenie 
może mieć takie znaczące skutki. 

- A wiesz, że istnieje taki sposób medytowania w buddyzmie, który nazywa się 
„siedzenie zen” i polega dokładnie na tym właśnie? Co więcej, ludzie 
doświadczają wielu wrażeń podczas takich „siedzeń”, praktykują to latami. 

- No to ja chyba sobie „wysiedziałam” ten spokój, którego doświadczam teraz 
. 

- A swoją drogą, to niewiarygodne, że tylko siedząc sobie spokojnie można tak 
znacząco wpłynąć na stan emocjonalny. 

- Też mnie to dziwi, ale przestałam się nad tym zastanawiać. To działa i mi to 
wystarczy. 

- I co było dalej z tym twoim „siedzeniem”? 

- Zaczęłam to robić codziennie, rano i wieczorem po 20 minut, a dodatkowo raz 
w tygodniu spotykam się w tym celu ze znajomą. 

- I to wystarczy? 

- Mnie tak, na teraz. 

- A co byś poleciła komuś, kto zaczyna? 

- Żeby sam spróbował i wybrał to, co dla niego najlepsze.  

- Niewiele mówisz, Shanti 

- Jak mam umysł spokojny to nie czuję potrzeby, żeby dużo mówić. 

- W takim razie powiedz w skrócie jakie masz korzyści z medytacji. 

- Większy spokój wewnętrzny, wyciszenie umysłu. 
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- Wynika z tego, że medytacja wskazana jest najbardziej dla ludzi żyjących w 
wielkim stresie. 

- Nie tylko, ale dla nich szczególnie. Poza tym to pomaga mi podejmować inne 
decyzje. 

- O! To już z pewnością każdego dotyczy. A w jaki sposób? 

- Gdy mam wyciszony umysł, wtedy automatycznie nawiązuję kontakt z moją 
wewnętrzną mądrością. Przychodzą mi wtedy rozwiązania różnych moich 
spraw. 

- Bardzo praktyczne. 

- Nawet nie wiesz jak bardzo. Można w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo czasu i 
oszczędzić sobie wielu kłopotów. 

- Ale to już inny temat, porozmawiamy o tym jutro. 

 

Shanti opowiada dalej 

- Powiedz w jaki sposób oszczędzasz czas? 

Shanti - Gdy rozumiem jakąś sprawę dogłębnie, wtedy nie ładuję się w 
niepotrzebne działania. Podejmuję decyzje, które prowadzą mnie prostą drogą 
do wytyczonego celu. 

- Czyli nie tracisz czasu na zbaczanie z kursu. 

- I tak i nie. Całe lata poświęciłam na kręcenie się w kółko, poznałam w ten 
sposób tysiące metod i sposobów, które się nie sprawdziły, nauczyłam się w tym 
okresie wiele. Teraz nadszedł czas na wykorzystanie tej wiedzy i zmierzanie 
bardziej prostą drogą do celu. Medytacja dla mnie jest w tym momencie 
niezastąpiona. 

- To w końcu można czy nie można iść prostą drogą? 

- Tak, żeby zawsze? Nie da się z prostego powodu. Tylko popełniając błędy, 
można się czegoś nauczyć. 

- Mało optymistyczne. 
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- A widziałaś żeby ktokolwiek czegokolwiek nauczył się nie popełniając żadnych 
błędów? Ile razy dziecko się przewróci zanim nauczy się chodzić? Czy te upadki 
traktuje jak porażki? Czy matka patrząc jak dziecko się przewraca mówi mu: 
„przestań, doznałeś porażki”? 

- No tak, to byłoby śmieszne. 

- Ale tak właśnie postępują dorośli. Przy pierwszym upadku poddają się 
uważając, że odnieśli porażkę. Dla dziecka to by był dopiero początek. Wszystko 
zależy od perspektywy. Jeżeli potraktujesz swoje trudności, nieudane akcje, 
wpadki jako lekcje i  szanse na coś nowego, lepszego, wtedy łatwiej ci będzie 
wyjść z wszelkich kłopotów. 

- Albo nauczyć się chodzić. 

- Albo cokolwiek innego. 

- A gdy jest naprawdę trudno? Co wtedy? 

- To zależy od tego jak bardzo jest źle. Gdy się jest całkiem na dnie, to jest się od 
czego odbić. Może brzmi to brutalnie, ale to naprawdę najlepszy moment na 
zmiany, na to żeby powiedzieć dość tego, dość!!! Muszę coś z tym zrobić!!! To 
jest ten najważniejszy moment, w którym podejmuje się decyzję, żeby coś 
zmienić. Później już wszystko samo się dzieje. 
Jeśli natomiast nie jest to jeszcze dno, ale jest na tyle trudno, że nie ma mowy o 
żadnym działaniu, dystansowaniu się, czy czymkolwiek takim, to wtedy 
najważniejszą rzeczą jest poprawić doraźnie swój stan psychiczny (np. za 
pomocą wizualizacji) i dopiero wtedy, gdy najtrudniejsze minie, można  
wyciągnąć wnioski z tego co minęło i zacząć działać nie oglądając się za siebie. 

- A sama byś tak zrobiła? 

- Nie - bym zrobiła, tylko ja tak właśnie zrobiłam i to mi się sprawdziło. 

- Zgodnie z twoją teorią: „Nie wierz tylko sprawdź” 

- Dokładnie. 

 

błogostan 

– Mam do ciebie pytanie. Czy jesteś szczęśliwa? 



 19 

Shanti – Trudne pytanie. Zależy kiedy, czasem tak, czasem nie, więc co mam 
odpowiedzieć? 

- A które czasem jest częściej? 

- Nie wiem. A ty jesteś szczęśliwa? 

- Ja? Bardziej niż przedtem. Mogę powiedzieć, że od kilku lat, każdy kolejny 
rok jest dla mnie lepszy od poprzedniego.  

- No to powinnaś już być bardzo szczęśliwa. 

- Zaczynałam z niskiego poziomu, od „bardzo nieszczęśliwa”, więc mam 
kawałek do przejścia. 

- Mówisz, że wszystko zależy od umysłu. 

- Tak. Ale świadomy umysł to nie wszystko.  
W tej chwili np. mam zbiór nawyków, wzorców myślowych, poglądów na 
wszelkie możliwe tematy, a to wszystko jest zapisane w mojej podświadomości. 
I wpływa na moje życie.  

- Czyli podświadomość wpływa na to co mnie spotyka w życiu. 

- I to bardzo mocno. Dlatego jest tak ważne to, co jest w niej zapisane. A nie 
widać tego na pierwszy rzut oka. Czasem podświadomość bardzo długo i 
głęboko ukrywa stare lęki, urazy i inne śmieci. Często są tam urazy z 
dzieciństwa. 

- To dlatego tak często psychoterapeuci sięgają do czasów dzieciństwa? 

- Nie tylko psychoterapeuci. Jest wiele technik, które są skierowane na pracę z 
podświadomością jak np. regresing, rebirthing, NLP, hipnoza i inne. Nie 
będziemy się nimi teraz zajmować, bo za bardzo odeszlibyśmy od tematu. 

- Ale przecież to co jest w podświadomości wpływa na nasze życie, a więc i na 
nasze szczęście i chyba należy do tematu. 

- Należy. Zajmiemy się tym inną metodą. Za pomocą umysłu. 

- Wszystko potrafisz sprowadzić do umysłu.  

- Bo tam jest przyczyna tego, co dzieje się w życiu człowieka. 

- Mówiłaś, żeby sięgać poza umysł, do wewnętrznej mądrości. 
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- A jak możesz skierować się do wewnętrznej mądrości jak nie poprzez decyzję 
dokonaną w umyśle? 

- Czyli wszystko zaczyna się w umyśle. 

- A kończy się jego wyłączeniem. 

- I co wtedy? 

- Wtedy jest błogostan. 

 

 


