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Poniżej przedstawiam opracowane przeze mnie i przygotowane specjalnie 
dla Ciebie, uniwersalne ćwiczenia prowadzące (często już po jednokrotnym 
wykonaniu) do głębokiego spokoju, harmonii oraz kontaktu z własnym cen-
trum osobowości (z Jaźnią).

Psycholog amerykański Albert Ellis i mniej więcej w tym samym czasie wy-
bitny terapeuta Milton H. Ericson, a po nich profesor psychologii Maxie C. 
Maultsby i wreszcie niezliczeni badacze neuroplastyczności mózgu odkryli, 
że myśl, która w naszej kulturze związana jest z ocenianiem, determinuje ja-
kość naszego życia i całą resztę: sukcesy, porażki, cierpienie, radości, a nawet 
stany lękowe i depresyjne lub poczucie radości i szczęścia, chorobę i zdrowie, 
powodzenie i klęski. 

Jak to się dzieje? Myśl interpretuje rzeczywistość, której tylko elementy re-
jestrujemy. Jedynie elementy? Wystarczy wada wzroku, chwilowa dekon-
centracja, osobiste nawyki, żeby dwie osoby będące w tej samej sytuacji wi-
działy, słyszały, odczuwały różne perspektywy, różne światy, zauważały różne 
elementy.

Z przebogatego strumienia informacji, słów, obrazów, najrozmaitszych bodź-
ców wyławiamy tylko fragmenty. Ponadto myśli są skutkiem naszego wycho-
wania i odziedziczonych wzorców. Nie byłabyś, nie byłbyś tą samą osobą, 
nawet jako urodzony z tych samych rodziców, gdybyś się w wychowywał w 
Islamabadzie, Katmandu albo Sao Paulo. Nauczono cię szczególnego sposobu 
widzenia, czyli filtrowania informacji w sposób charakterystyczny dla twojej 
rodziny oraz środowiska. Pewne rzeczy są ci obojętne, inne nie. To wynik na-
wyku, skutek nauki oraz osobistych cech nabytych i wrodzonych.

Wprowadzenie
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Myśli i emocje

Myśli wywołują emocje, emocje to reakcja ciała na myśli a ich skutkiem są 
stany psychofizyczne (tak często brane przez lekarzy zachodnich za objawy 
choroby). Tymczasem objawy fizyczne są zawsze skutkiem lub wtórną przy-
czyną stanów psychicznych. Oceniasz coś myślą, reagujesz emocjami, które 
sprawiają, że czujesz się w określony sposób. 

Na przykład widzisz makowiec swojej babci. Lubisz makowiec (jest to myśl: 
lubię, smaczny, znany, lubiany itd.). Nie ma uniwersalnej przyczyny lubienia 
makowca dla wszystkich istot ludzkich. Ty i tylko ty na świecie, na skutek wy-
uczonych wzorców od dziecka jadasz babciny makowiec i w ten szczególny 
sposób reagujesz na jego kształt, zapach, smak itd. Mówiąc językiem psycho-
logii - wyuczyłeś się wzorca koloru, smaku, kształtu, zapachu i tylko dla ciebie 
to jest równoznaczne z dobrym smakiem, pysznym makowcem. 

Twoje receptory przez lata nauczyły się tych wrażeń aż stały się myślą. Ma-
kowiec twojej babci nie jest najlepszym makowcem na świecie, jest taki dla 
ciebie. Innym może nie smakować, gdyż inni mają inne nawyki. Na przykład 
moja znajoma nie lubi grzybów, a je uwielbiam. Od dziecka grzyby w mojej 
rodzinie stanowiły jakąś magiczną wartość, zwłaszcza suszone, zwłaszcza dla 
mamy. Słowem: ocena (lubię) wywołuje przyjemne emocje (euforia, radość, 
zachwyt, pragnienie, pożądanie itd.) i wreszcie stan psychofizyczny (chęć zje-
dzenia, łaknienie, ślinotok). W efekcie podejmujesz działania. Zjadasz łapczy-
wie kawałek makowca, jeszcze zanim wystygł.
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Mechanizm

Ten mechanizm działa w każdej sprawie, w każdej z milionów sytuacji, które 
przeżywasz. Jednak działa ze zdwojoną mocą w sytuacjach, które wywołują 
lęk, niepokój, gdyż kojarzą się z zagrożeniem. To ewolucyjny mechanizm: za-
grożenie jest ważniejsze niż lubienie, przyjemność, szansa. 

Tysiące lat istnienia człowieka wyuczyły nas jednoznacznego mechanizmu: 
wobec zagrożenia trzeba uciekać, ewentualnie bronić się, gdyż można stracić 
zdrowie lub życie. Z tygrysem, z obcym wojownikiem, z dzikiem, z ostrym 
mrozem nie ma żartów – trzeba się kryć, uciekać. Okazje natomiast mogą 
się jeszcze wielokrotnie pojawić. Ryzyko może zakończyć wszystkie szanse na 
łakocie. Dlatego łatwiej rezygnujemy z okazji niż z reakcji na potencjalne za-
grożenie, a tym samym z ucieczki lub obrony. 

Oczywiście we współczesnym świecie, przynajmniej w Polsce stosunkowo 
rzadko do naszego szałasu wpada rozjuszony nosorożec, wojownik z innego 
klanu lub głodny lampart. Rzadko też zranienie nogi na polowaniu może się 
skończyć śmiercią. 

Lęki, jednakże mają tendencje do uogólniania się. Pracuje wyobraźnia. Setki 
myśli o przyszłości, bólu, zagrożeniach, bezrobociu, trudach w pracy, bilansie, 
wrednym szefie, mandacie. Ego napełnia się lękami i dlatego próbuje napom-
pować się blichtrem, gadżetami, dumą, pychą, żeby przez chwilę zrównowa-
żyć lęki, sprawić – byś poczuł, poczuła się lepiej, czyli bezpieczniej w swoim 
nowym garniturze, samochodzie, w roli wspaniałej córki, nauczycielki, mene-
dżera, sprzedawcy, sąsiada, kolegi itd. 

Lecz za chwilę znowu może się pojawić nowy bodziec a wraz z nim - lęk, oba-
wa, niespełnienie. Nie dość, że gadżety i role w które ubiera się Ego nie po-
magają, to kolejne myśli znowu wywołały reakcję ostrzegawczą i w jej wyniku 
lęk, obawę, chandrę, dygot, złość, bezradność. Wczorajsze obawy stają ju-
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trzejszymi lękami. Wczorajsze złe nastroje są rzutowane na przyszłe wydarze-
nia. Błędne koło. 

Plany i lęki

Chociaż dwa dni w kalendarzu, na które nie masz wypływu i w których nie 
możesz nic zmienić: to wczoraj i jutro – nieustannie o nich myślisz. Jak twier-
dził wybitny pisarz brytyjski Terry Pratchett: Tylko pełen pychy głupiec planu-
je, mądry człowiek steruje.

Coaching, zarządzanie, kontrolowanie pracy, podejście projektowe pełne są 
planowania. Jednak najlepsze nawet planowanie w pewnym sensie jest złu-
dzeniem, jeśli nie umiesz sterować. Kiedy zaczynasz sterować? Gdy przesta-
jesz czepiać się złudzeń zawartych w Ego. Złudzenia to wszystkie te ubrania, 
gadżety, plastiki, moda, opinie ludzi, wszystkie te myśli, krzywdy, winy: oni mi 
powiedzieli, oni mi nie dali, moja żona mnie nie rozumie, mój mąż nie jest 
czuły, mój samochód jest gorszy od samochodu szwagra, moja sałatka jest 
smaczniejsza od sałatki bratowej, wygrałem, przegrałem, zarobiłem, poko-
nałem, udowodniłem, pokazałem im, dałem radę, itd.

Żeby było ciekawiej ponad 2600 lat temu i wcześniej mechanizm ten rozpo-
znali i opisali tacy wybitni psychologowie (choć tak ich wtedy nie nazywano) 
jak: Lao tsy, Chuang tsy, budda Śakjamuni, Nagardżuna, Patmasambhava i 
wielu innych. Zachód o tym nic nie wiedział i obrastał w kartezjańskie samo-
zadowolenie: myślę wiec jestem. 
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Cztery prawdy

Wschodni mistrzowie odkryli natomiast, że: Jest źródło cierpienia (są to my-
śli, które lgną do pragnień). Jest cierpienie (to lęk przed utratą, stała obawa, 
że nie dostanę tego czego chcę albo utracę to, co mam). Jest ustanie cierpie-
nia i jest droga do ustania cierpienia. 

W tym sensie ćwiczenia, które proponuję i które zaprojektowałem nie są ani 
moje, ani nowoczesne, są pradawne. Zaimek dzierżawczy moje to pochodna 
Ego, to zakała naszego życia. Mój kot, moja żona, moje pieniądze, mój ko-
ściół, moja ziemia, moja praca, moje dziecko, moja sałatka – wyrażają pychę 
Ego i jednocześnie lęk Ego przed utratą mojego, przed negatywną oceną mo-
jego itd. 

Tymczasem tak jak nadzy przyszliśmy, tak nadzy odejdziemy, jednak albo har-
monijnie przeżywszy swe dni, lub w lęku, napięciu i chorobie, w oczekiwaniu, 
że wczorajsze lęki jutro się spełnią, czasem w doznawaniu chwilowej ulgi, że 
jakoś, tym razem, na całe szczęście przewidywania się nie zdarzyły.

Ja, czyli ego

Co najważniejsze: nie jesteś swoim myślami, niektórzy sądzą, że są tym co 
myślą, nie potrafią funkcjonować bez nieustającej lawiny myśli. Cały czas 
nadają do siebie w myślach, sami siebie straszą, ostrzegają, ganią, ocenia-
ją, pocieszają, zasmucają, złoszczą się na siebie, potem oceniają wszystkich i 
wszystko dookoła. 
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Co za straszliwy hałas i chaos w głowie! Nawet stwierdzenie: bezmyślność 
ma w naszej kulturze pejoratywne znaczenie. Tymczasem jesteś kimś o wie-
le, wiele wspanialszym, kimś głęboko innym, bogatszym oprócz myśli, po za 
myślami, ponad myśleniem. Kim jesteś i jaki z tego pożytek – możesz się za 
moment przekonać – wykonując ćwiczenie.

Jeśli wprowadzenie jest dla ciebie jasne i zrozumiałe, jeśli rozumiesz związek 
skutkowo-przyczynowy pomiędzy myślami – emocjami – stanem psychofi-
zycznym i działaniem, oraz jego niekorzystny skutek (przywiązanie lub lęk) 
oto unikalny, pradawny prezent dla ciebie, być może wyjątkowa chwila, w 
której zaczniesz ćwiczyć i zmieniać własne życie.



9

Ćwiczenie 1

Synchronizacja – Obserwator – Obecność

Ćwiczenia trwa ok. 1 minuty. Jest możliwe do wykonywania w każdej sytuacji: 
w autobusie, w windzie, przy biurku. Początkowo, przy pierwszych próbach, 
warto siadać i zamykać oczy, potem nie jest już to konieczne. 

Należy powtarzać ćwiczenia tak często jak to możliwe i stopniowo wydłużać; 
w kolejnych powtórzeniach myśli znikają; pojawia się równowaga, spokój, 
Jaźń, czyli centrum twojego życia.

Część pierwsza

Najpierw uważnie przeczytaj poszczególne kroki a następnie zacznij ćwiczyć 
praktycznie.

1. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Weź głęboki oddech, następne dwa.
2. Uchwyć myśl, która nadpływa albo która właśnie jest obecna w 

umyśle.
3. Uświadom sobie, że to tylko myśl, która wywołuje emocje i stan 

psychofizyczny.
4. Nie jest prawdziwa ani fałszywa, jest projekcją twojego mózgu.
5. Może być przyjemna lub nieprzyjemna.
6. Myśl nie jest tobą.

• Myśl wywołuje skutek dobry lub zły.
• Jeśli nie ma myśli, nie ma skutku.
• Negatywna myśl = negatywny stan.
• Pozytywna myśl = pozytywny stan.
• Brak myśl = Obecność Jaźni, centrum twojego życia
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7. Uświadom sobie występowanie tej konkretnej myśli.
8. Zacznij ją badać, poznawać. Możesz też wyobrażone w głowie obra-

zy, słowa, odczucia związane z tą myślą: zwiększać, zmniejszać, zwi-
nąć, intensyfikować lub minimalizować, obracać, zmieniać kolor oraz 
treść. Możesz zrobić z nią wszystko.

Część druga

Ważna jest świadomość: To tylko myśl, teraz mam ją pod kontrolą.

Oraz mantra (powtarzane w myślach tekst i wizualizacja – wyobraź sobie czy-
ste, błękitne niebo): Ja jestem niebem, myśli są chmurami. Mój umysł jest 
jasny i czysty. Moje myśli przepływają jak chmury. Mogę je oddalić, mogę 
je przytrzymać. To ja decyduję.

Możesz pstryknąć palcami lub dać myśli komendę: przewiń, następna, lub 
zniknij (tak jak sterujesz slajdami albo pilotem).

Otwórz oczy, zauważ zmianę postrzegania i odczuwania zarówno własnego 
ciała, umysłu jak i otoczenia.

Część trzecia

Powtórz ćwiczenie z kolejną myślą. Uchwyć chwile braku myśli, czystego spo-
koju. Ćwiczenie prowadzi cię od Synchronizacji, do pozycji Obserwatora i 
wreszcie do stanu Obecności. 

Przy kolejnych powtórzeniach myśli zaczną znikać, pojawi się czysta Obec-
ność, czyli prawdziwe, spokojne, harmonijne Ja
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Ćwiczenie 2

Ocean Oddechu

Przed tobą kolejne ćwiczenia o dużej sile oddziaływanie. Najlepiej połączyć 
oba: Ćwiczenie 1 oraz 2. 

Pierwsze, może być stosowane tak często jak zechcesz, następnie poniższe. 
Tu również nie ma limitu. Połączenie obu wzmacnia efekt. 

Jaki efekt? Nie sposób to opisać, warto tego doświadczyć są to: spokój, za-
sobność, cisza, harmonia, obecność. Stopniowo wszystkie inne techniki, tric-
ki, metody tracą swoje znaczenie. Pojawia się harmonijna obecność.

Stwarzanie rzeczywistości

Rzeczy są takim jakie je stwarzasz. Rzeczynie nie są dobre ani złe, są takie jakie 
nadasz im znaczenie jako osoba ludzka. Początkowo stwierdzenie to wydaje 
się trudne a nawet sam umysł na początku buntuje się, żeby przyjąć tę myśl.

Uczono cię prawd absolutnych, lecz nikt nie powiedział, że to ty decydujesz, 
nie jacyś oni, nie ich wartości, przesądy, zasady, w istocie to przecież myśl 
stwarza dobro lub zło. Odziedziczyłaś, odziedziczyłeś cudze myśli, które uzna-
jesz za swoje. 

Ktoś spyta - jak to: nie ma zła ani dobra? Przecież istnieją obiektywnie złe 
sytuacje, przemoc, cierpienie, choroba, wojna. Otóż nie ma obiektywizmu. 
Nawet długość metra i ciężar to tylko kontekst. wciąż nie wiemy czym jest na 
przykład grawitacja, która wpływa na masę.
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Przyjrzyjmy się takiej oto sytuacji. Świnka prowadzona na rzeź i rzeź sama 
w sobie są w pewnych okolicznościach traktowana jako dobro. Rzeźnik wi-
dzi w jej śmierci pracę, czyli pensję dla swojej rodziny a może nawet pasję, 
widzi w niej kiełbasę, handlowiec kolejny produkt, który będzie się świetnie 
sprzedawał pod chwytliwą nazwą Szynka Dziadunia; dyrektor fabryki zreali-
zowany plan, zaś akcjonariusz kolejny samochód klasy premium, tym razem 
na osiemnaste urodziny córki. Rolnik cieszy się zyskiem. Konsument cieszy się 
pokarmem, sieć handlowa wzrostem obrotów – znów dobro. 

A cierpiąca świnka? Jej sytuacja jest trudniejsza, po pierwsze z powodu do-
świadczanych męk niemal od chwili urodzenia i w końcu smutnej, zimnej, 
bezdusznej chwili utraty życia, po drugie z powodu innej niż ludzka percepcji i 
samoświadomości. Słowem, świnka ma mniejsze możliwości wyboru, ograni-
czoną wolność i brak możliwości zutylizowania swoich doświadczeń. Śwince 
trudniej uporać się z sytuacją cierpienia, dlatego potrzebuje obrony, jest bez-
radna wobec zła, które ją spotyka, dlatego w przypadku świnki potrzebne jest 
użyczenie naszej świadomości by śwince pomóc w sytuacji cierpienia. Gdyby 
świnka żyła w warunkach dzikich, naturalnych potrafiłaby lepiej sobie radzić 
przeciwnościami, ewolucja zaadoptowała ją do lasu, bagna, polany. 

Tymczasem człowiek, ów mega drapieżnik, który potrafi odraczać wyroki 
śmierci na inne stworzenia zdominował życie i śmierć świnki nie dając jej żad-
nych szans, żadnej możliwości wywinięcia się z obozu zagłady. 

Zatem, cierpienie zwierząt, dzieci i ludzi nieświadomych ma znaczenie ab-
solutne, jest złem niedyskutowalnym, złem czystym, złem samym w sobie 
dlatego, że zwierzęta, dzieci i ludzie głęboko nieświadomi (np. z powodu cho-
rób) nie potrafią sami się bronić ani fizycznie, ani psychicznie, ponadto nie 
potrafią zutylizować sytuacji cierpienia, czyli nadać jej znaczenia. Są zdani na 
łaskę i nie łaskę super drapieżników - ludzi.
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Decyzje ludzi

Inaczej dorosły, przeciętnie samoświadoma osoba, czyli raczej słabo sa-
moświadoma. Wyobraźmy sobie człowieka, który trafia do lekarza na ope-
rację wątroby. Przeżywa chorobę jako zło budzące lęk, cierpienie być może 
nawet rozpacz. 

Tymczasem dla chirurga to ciekawy przypadek, zatem dobro, chirurg uczy 
się jak pokroić wątrobę, taką, której jeszcze nie kroił. Młody anestezjolog - 
stażysta ćwiczy na pacjencie, dla niego operacja to także dobro, trening, usy-
pia czwartą osobę w swoim życiu, świetna okazja do nauki, operacja będzie 
długa. Żona dostrzega skruchę i refleksję swego operowanego męża, dotąd 
nie szanował ani swego, ani jej zdrowia. Dla niej operacja męża to również 
dobro, nadzieja na zmianę postawy aroganckiego partnera. W szpitalu jest 
też wspólnik operowanego. Ostatnio sporo kłócili się o interesy. 

W czasie pooperacyjnej rekonwalescencji kolegi, wspólnik będzie miał czas 
uporządkować spraw, które tamten rozgrzebał. Dobro. Jeśli kolega umrze, 
wspólnik się nie zmartwi, nawet poczuje ulgę, ma w końcu udziały większo-
ściowe w firmie, od dawna obaj się nie dogadują. Śmierć kolegi? Też dobrze. 
W końcu sam pacjent ma poczucie, że cierpi, ale po to, by wyzdrowieć, lęka 
się, lecz chirurg ma bardzo dobrą opinię w szpitalu. Ponadto po raz pierwszy 
od dawna zaczął się z zastanawiać nad sensem życia, nad relacjami z żoną i z 
córką. Myśli o radykalnej zmianie trybu życia. Przeszło mu nawet przez myśl, 
że przestanie pić. Dobro, dobro, dobro.

Dwie strony medalu

Timothy Leary profesor psychologii Uniwersytetu Harvarda, propagator kul-
tury hipisowskiej, pacyfista, badacz LSD i odmiennych stanów świadomości, 
skazany za czasów prezydentury Richarda Nixona na karę 30 lat więzienia, na 
podstawie częściowo sfabrykowanych dowodów, gdy opuścił jedno z najcięż-
szych więzień w USA, Folsom Prison, powiedział: Żaden psycholog społeczny 
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na świecie nie miał takich doświadczeń terenowych jak ja. Musiałem sobie 
radzić z członkami Bractwa Aryjskiego, z Czarnymi Panterami, gangami Ku-
bańczyków i Portorykańczyków, z więziennymi kapusiami, włoską mafią i 
przetrwałem zbierając wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju materiał badaw-
czy. 

Wielu moich klientów i uczniów mówi nawet, że choroba, utrata relacji, roz-
pad związku, utrata pracy, śmierć osoby bliskiej, czyli sytuacje, którym z zasa-
dy przypisujemy zło, okazały się być dla nich dobrem. 

Znaleźli miejsce w życiu, własną misę, zdobyli się na zmianę, odkryli nowe 
możliwości, pożegnali stare toksyczne sytuacje, zmienili styl życia, dietę, 
wyszli z nałogów, nawrócili się. Dobro, które widzimy w przedmiotach, ro-
mansach, pożyczce hipotecznej, grze hazardowej, w telewizyjnych serialach, 
używkach, alkoholu, nikotynie, szybkiej jeździe samochodem, obżarstwie, 
sprycie, kolesiostwu i wykolegowaniu naiwniaka, w maśle i szynce, psycho-
manipulacji i rywalizacji, w pierwszym miejscu w teamie sprzedażowym, 
okazuje się nierzadko złem. Złem nie tylko dla innych, lecz doznaniem, które 
potrafi szybko obracać się przeciwko nam. 

Podsumowanie

Reasumując: rzeczy są relatywne, czyli względne tak bardzo, że dziś cię ko-
cham jutro nienawidzę, jak śpiewa kultowy polski zespół Sweet Noise.  Ani to, 
co w danej chwili uznajesz za dobre, ani to co uznajesz za złe nie jest dobrem 
lub złem wieczystym, absolutnym. Podlega interpretacji i ocenie. W końcu 
Napoleon Bonaparte uchodzi za bohatera zaś Adolf Hitler za potwora, cho-
ciaż obaj podpalili Europę i dokonywali masowych ludobójstw w imię swoich 
chorych idei. Obaj też skończyli marnie.

Jego świątobliwość Dalajlama XIV w książce, w której każdy dzień roku za-
wiera jego myśl do rozważań, pisze: Kiedy czujemy do kogoś miłość, która 
jest tylko przywiązaniem, najmniejsza zmiana, która dotyczy obiektu naszej 
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miłości, na przykład niewielka zmiana nastawienia do nas, natychmiast po-
woduje, że zmienia się nasze uczucie. 

Jest, tak ponieważ nasze emocje oparte są na czymś bardzo powierzchow-
nym. Weźmy na przykład małżonków, którzy nierzadko już po kilku tygo-
dniach, miesiącach czy latach stają się wrogami i kończą swój związek roz-
wodem. Biorą ślub bardzo w sobie zakochani – nikt, wszakże nie bierze go z 
nienawiści do drugiego człowieka – a po krótkim czasie wszystko się zmie-
nia. Dlaczego?

Jeśli i tym razem wprowadzenie jest dla ciebie jasne i zrozumiałe, jeśli rozu-
miesz związek skutkowo-przyczynowy pomiędzy myślami – emocjami – sta-
nem psychofizycznym i działaniem, oraz jego niekorzystny skutek (przywią-
zanie lub lęk) i tylko pod tym warunkiem, oto kolejny prezent dla ciebie, być 
może wyjątkowa chwila, w której zaczniesz ćwiczyć i zmieniać. 

I jeszcze jedna uwaga. Myśl poprzedza emocje, choć wydaje nam się, że to 
emocja jest pierwsza. Mózg reaguje na bodźce gotowym wzorcem, klopsem, 
w którym zmielone i zmieszane są emocje, stany fizyczne, myśli i zautomaty-
zowane, od wielu lat reakcje. 

Reagujemy kompletnym schematem, podobnie jak skoczek narciarski Kamil 
Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła czy kierowca rajdowy Robert Kubica. Oni na pro-
gu skoczni lub na starcie reagują automatycznie. Odpala się pełny wzorzec 
myśl – emocja – stan – psychofizyczny – reakcja ciała – działanie. Jeśli ten 
wytrenowany wzorzec jest perfekcyjny – wygrywają. 

Niestety podobne, gotowe, kompletne wzorce dotyczą nie tylko skoków 
narciarskich ale również miłości, jedzenia sałatki warzywnej, rozmowy z te-
ściową, konfliktu w pracy i płaczu dziecka oraz milionów innych sytuacji, w 
których reagujesz myślą, która z kolei uruchamia pełny wzorzec. Pełny klops. 
Żeby się od niego uwolnić, oczyścić z napięć i stresu, żeby powrócić do swojej 
Jaźni, oto ćwiczenie drugie.
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Ocean oddechu

Ćwiczenie polega na wyciszeniu i scentrowaniu, czyli uzyskaniu równowagi 
psychofizycznej. Zajmuje ok. 3 minuty, przy powtórzeniach nawet krócej. 
Harmonizuje i uobecnia tobie – siebie samą, siebie samego. Redukuje stres 
i napięcie, wprowadza w zasobny stan, uwalnia od zbytecznych, niepokoją-
cych myśli.

Ćwiczenie należy wykonywać na siedząco jednak w pozycji, w której ciało jest 
rozluźnione a jednak aktywne, nie należy się ani napinać, ani sflaczeć.

Najpierw uważnie przeczytaj poszczególne kroki a następnie zacznij ćwiczyć 
praktycznie.

Część pierwsza

1. Usiądź wygodnie, zamknij oczy. Weź głęboki oddech, następne dwa.
2. Uświadom sobie obecność twoich stóp na podłodze, następnie 

łydek, ud, pasa miedniczego, kręgosłupa, barków, pasa barkowego, 
rąk i ramion, szyi i głowy.

3. Sprawdź, czy napięcie maleje, rozluźniaj poszczególne partie ciała.
4. Kontynuuj. Rozluźniaj poszczególne partie mięśni od stóp do głowy.
5. Dwa, trzy razy przeskanuj ciało od stóp do głowy, rozluźniaj.

Część druga

1. Wyobraź sobie, że siedzisz nad spokojnym morzem, na ciepłym 
piasku. Nad tobą jest kopuła błękitnego nieba, pod tobą ciepły, żółty 
piasek, przed tobą lazurowe morze.

2. Zacznij oddychać w rytm fal. Fala przypływa, na moment zatrzymuje 
się i rozlewa po piasku, i odpływa. Oddychaj zgodnie z tym rytmem.

3. Gdy uchwycisz rytm, uświadom sobie, że to twój oddech wprawia 
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fale w ruch, cały ocean kołysze się zgodnie z tym rytmem. Oddychaj 
dalej. Minimum 7 cykli wdech – zatrzymanie – wydech.

Część trzecia

1. W kolejnym etapie wyobraź sobie, że oddychasz kręgosłupem. 
Kręgosłup jest jak gigantyczna pompa, która zasysa dobre powietrze 
i zasoby a wyrzuca zużyte i niepotrzebne.

2. Ponownie wykonaj 7 powtórzeń oddychając kręgosłupem.
3. Poczuj jak w raz z oddechem pojawia się równowaga, spokój, obec-

ność. Otwórz oczy.
Naucz się wzorca tego ćwiczenia i powtarzaj tak często jak potrzebujesz.
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Ćwiczenie 3

Wstęp

Publikowane przeze mnie ćwiczenia, choć ujawniam je publicznie są klejno-
tem, skarbem o niesłychanej skuteczności odziedziczonym po tradycji przod-
ków – wschodu i zachodu. 

Wiele osób, z którymi miałem przyjemność pracować jako terapeuta i coach 
raz na zawsze pozostawiło za sobą dawne troski i napięcia. Niektórzy odmie-
nili swoje życie na lepsze szybciej niż się spodziewali. Potrzebne jest jedynie 
odrobina wytrwałości by ćwiczyć i odrobina samoświadomości by dostrzec 
zależność pomiędzy myśleniem i lgnięciem myśli do pragnień, lęków i trosk, 
których skutkiem jest cierpienie. 

Ćwiczenia te, w przeciwieństwie do niektórych technik i psychomanipulacji 
udających ćwiczenia, nie niosą żadnych zagrożeń. Nie można ich wykonać źle. 
Za każdym razem, to ty jesteś w gruncie rzeczy autorem tego ćwiczenia. Jedy-
nym zagrożeniem jest odrzucenie samych ćwiczeń po jednej, dwóch próbach 
i powrót to starych wzorców. 

Cena i prawdziwa wartość

W dzisiejszych czasach, za wszystko trzeba płacić i to słono. W szale zaku-
powym nabywamy setki prezentów, gadżetów, przedmiotów, tony jedzenia, 
litry napojów, których spora część ląduje potem na śmietniku albo na dnie 
szuflady. 

Przywykliśmy słono płacić za rzeczy, którym przypisano wielką wartość. Za-
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wierają one w swojej cenie 80 % marketingu, promocji i reklamy i 20% pro-
duktu, czasem te proporcje są jeszcze bardziej szokujące. Nie czym innym jest 
przecież wyzysk zwierząt i ludzi, te wszystkie fabryki i szwalnie na Sri Lance, w 
Malezji i w Chinach, te wszystkie fermy, klatki i ubojnie. Dzieci, które za kilka 
dolarów miesięcznie pracują całe dnie. 

Wszystko by zaspokoić sztuczne apetyty i zaspokoić żądzę zysku, chciwość lu-
dzi, którzy decydują, co jest popularne i co, ile kosztuje. Wmówiono nam, że 
gospodarka wzrostowa, obłęd coraz większej produkcji i konsumpcji to droga 
do dobrobytu i my – dzieci i wnukowie ubogich mieszkańców socjalistyczne-
go państwa, dawnej komunistycznej biedy – staramy się nadrobić stracone 
lata konsumpcji, najeść się, nacieszyć gadżetami na zapas, nakupować. Przy 
okazji po nas choćby i potop. Za oknami mojego mieszkania na małej łące: 
butelki, śmieci, odpady wyrzucane przez mieszkańców osiedla, które na wy-
rost sami mieszkańcy określają ekskluzywnym, bo płot i podziemne garaże. 
Ich mentalność jednak nie jest ani ekskluzywna, ani odpowiedzialna. 

Tęsknią do bogactwa, widać to po ubraniach i samochodach, zabawkach 
dzieci – jednak tylko nieliczni schylają się po śmieci i psie kupy. Jaki ma to 
związek z jakością życia? Ekologia i harmonia osobistego życia, spójność oso-
bista dotyczy rzeczy małych i dużych. Jakże mógłbym namawiać do ekologicz-
nego spójnego życia, jeśli sam paliłbym papierosy i spędzał całe dni na grach 
wojennych na komputerze?  Spójni jesteśmy w całości albo tylko odgrywamy 
spójnych, czasem przede wszystkim przed sobą.

Twoje osobiste wartości

Nie ufaj reklamom, zwłaszcza dotyczącym twego życia i zdrowia, które mó-
wią, że tylko to, za co zapłacisz jest wartościowe. Nie ufaj także tym, które 
mówią: musisz zapłacić słono, gdyż im droższy produkt tym lepszy. Blichtr 
zaciemnia umysły.  

Cóż w zegarku za 25 tysięcy złotych jest warte 25 tysięcy złotych, cóż w samo-
chodzie za milion warte jest milion? 
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Wiele osób nie wie czego warto się dowiedzieć, co mają lubić, jakie książki 
czytać, jakie filmy oglądać, jakie jedzenie jeść, jakie ubrania nosić, jakie kafel-
ki przylepić w łazience, gdyż nigdy nie zastanawiali się nad tym czego tak 
naprawdę chcą, co im służy i wreszcie kim są?

Z odpowiedzi na te fundamentalne pytania wynikają dalsze ważne wybory, 
ważniejsze niż modne buty i prestiżowy gadżet. 

Czasem zioła rumianku, muzyka Bacha z radia i domowy piernik są lepsze, 
niż pozłotka, drogie gadżety i modne prezenty. Zioła, które prawie nic nie 
kosztują. Potraktuj te zioła jak szeroką metaforę, w moich tekstach z resztą 
roi się od metafor, staram się unikać dosłowności. Sam sobie bierz z moich 
porównań co chcesz.

Wprowadzenie do ćwiczenia

Ćwiczenie trzecie, mój trzeci prezent – to integracja zasobów, która prowadzi 
do wewnętrznego połączenia. 

Eksperymentalnie potwierdzono w kilku badaniach, że to, co kojarzy się każ-
demu z nas z wewnętrzną energią i siłą, siłą charakteru; a także empatia, czyli 
zdolność do współodczuwania z innymi istotami i otwartość na innych oraz 
stan zabawy, naturalnej, nieskrępowanej radości dziecka – to trzy zasoby, trzy 
stany, dzięki którym możemy znaleźć się w równowadze, w pełnej, zasobnej 
harmonii. 

Brak jednego z zasobów lub jego śladowa obecność wytrąca z równowagi. 
Zbyt wiele siły daje surowość i ostrość, siła w połączeniu z zabawą – może 
skutkować wyszydzaniem, a nawet cynizmem i drwiną. 

Widziałem wielu trenerów i coachów o takiej postawie. Z pozoru była atrak-
cyjna dla odbiorców, w istocie raniąca. Siła w połączenie z empatią dają prze-
sadną powagę, niekiedy nastrój tak doniosły i ciężki, że nie sposób wykonać 
choćby ruch. Robi się smutno, odpowiedzialnie i bardzo poważnie. Sam za-
sób związany z radością może dawać błazeństwo. 
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Empatia w połączeniu z zabawą i radością skutkuje co prawda radosną, przy-
jacielską relacją, lecz brak w niej odpowiedzialności i siły, na której można się 
wesprzeć, która kieruje i gdy trzeba – hamuje. Sama empatia i otwartość dają 
reakcję emocjonalną, lecz również bezradność i brak dystansu. 

Triada natomiast pozwala na równowagę: oparcie w sile, zrozumienie w em-
patii, dystans w radości – tak do siebie i swoich spraw jak i do innych ludzi, 
wydarzeń, relacji, sytuacji, bodźców, otoczenia, informacji. Ilekroć tracę je-
den z zasobów choćby w rozmowie telefonicznej zawsze tego żałuję, ilekroć 
zachowuję samoświadomość i wracam do równowagi trzech zasobów, za-
wsze zyskuję. 

Ćwiczenie zatem niech zawsze będzie z tobą, pod warunkiem jednak, że ro-
zumiesz związek pomiędzy myślami i ich skutkami oraz jeśli zamierzasz brać 
odpowiedzialność za własne życie. Kiedy zrzucasz ją na innych, efekty spój-
ności natychmiast znikają. 

Używaj trzech ćwiczeń każdego dnia, udostępniaj je innym, dziel się, odzyskuj 
równowagę, spokój i obecność. Zawsze tam była. Na zdrowie!

 

Połączenie poprzez 3 zasoby

Ćwiczenia trwa ok. 1 minuty. Możliwie jest do wykonywania w każdej sytu-
acji: w autobusie, w windzie, przy biurku, początkowo warto zamykać oczy, 
potem nie jest to już konieczne. Ćwiczenie należy powtarzać tak często jak to 
możliwe i stopniowo wydłużać. 

W kolejnych powtórzeniach obrazy skojarzone ze stanami psychofizycznymi 
będą uruchamiać się automatycznie a wraz z nimi nowe, zasobne stany psy-
chofizyczne. Chociaż opis jest długi, w istocie ćwiczenie trwa krótko i z cza-
sem sygnał wywołujący obraz, wywoła również pożądany stan.
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Część pierwsza

1. Usiądź wygodnie i zamknij oczy (z czasem możesz wykonywać ćwi-
czeni na stojąco, a nawet w ruchu). Weź głęboki oddech, następne 
dwa.

2. Uświadom sobie obecność swego ciała od stóp do głowy.
• Poczuj stopy wsparte na podłodze.
• Lędźwie powinny być podparte (nigdy nie wykonuj ćwiczenia w 

pozycji leżącej lub półleżącej, twoje ciało powinno być odprężo-
ne, lecz gotowe do działania).

• Kręgosłup prosty, szyja wyciągnięta.
• Nie krzyżuj nóg ani rąk.
• Przesuń swoją uwagę (przeskanuj ciało) od stóp do głowy. Po-

czuj własne ciało, sprawdź czy nie ma napięć, rozluźnij mięśnie 
kolejno od stóp do głowy.

3. Intuicyjnie, wiedziony pierwszym impulsem odszukaj miejsce w 
swoim tułowiu, w którym odczuwasz najwięcej: ciepła, być może 
obecności, jasności, spokoju, rozluźnienia. To miejsce Centrum 
Fizycznej Obecności.
• Połóż w tym miejscu dłonie.
• Oddychaj wyobrażając sobie, że oddychasz tym miejscem (wy-

obraź sobie, że płuca pomagają, ale oddycha miejsce, na którym 
leżą dłonie).

• Weź w ten sposób trzy wdechy i wydechy.
Przywołaj w pamięci obraz sytuacji, w której odczuwałeś:

Siłę, moc, energię
• Wyobraź sobie bardzo dokładnie siebie w tej sytuacji. Nie musi 

to być znaczące wydarzenie w twoim życiu. Wystarczy, że jest to 
chwila z przeszłości, w której wyraźne było odczucie siły, mocy, 
energii. Powinno to być jednak wydarzenie „czyste”, czyli takie, 
w którym siła nie została niczym zakłócona.

• Wyobraź sobie, że jesteś w centrum tej sytuacji. Przywołaj uczu-
cia, obrazy, kolory, dźwięki, zapachy, smaki, słowa, zdania. Po-
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czuj swoje ciało, jak reagujesz w tej sytuacji.
• Wykonaj delikatny gest: dotyk palca, naciśnie stopy, cokolwiek 

co będzie kropką nad i, sygnałem i symbolem tej sytuacji.
• Zwiń obraz na pasek narzędzi swojej wyobraźni tak jak robisz to 

na komputerze.

Przywołaj teraz radość, zabawę, naturalność jak u dziecka
• Wyobraź sobie bardzo dokładnie siebie w tej sytuacji. Nie musi 

to być znaczące wydarzenie w twoim życiu. Wystarczy, że jest to 
chwila z przeszłości, w której wyraźne było odczucie radości, za-
bawy, naturalności. Powinno to być jednak wydarzenie „czyste”, 
czyli takie, w którym radość nie została niczym zakłócona.

• Wyobraź sobie, że jesteś w centrum tej sytuacji. Przywołaj uczu-
cia, obrazy, kolory, dźwięki, zapachy, smaki, słowa, zdania. Po-
czuj swoje ciało, jak reagujesz w tej sytuacji.

• Wykonaj nowy, delikatny gest: dotyk palca, naciśnie stopy, cokol-
wiek co będzie kropką nad i, sygnałem i symbolem tej sytuacji.

• Zwiń obraz na pasek narzędzi swojej wyobraźni tak jak robisz to 
na komputerze.

Przywołaj otwartość, empatię, ciekawość
• Wyobraź sobie bardzo dokładnie siebie w tej sytuacji. Nie musi 

to być znaczące wydarzenie w twoim życiu. Wystarczy, że jest 
to chwila z przeszłości, w której wyraźne było odczucie otwar-
tości, empatii, ciekawości. Powinno to być jednak wydarzenie 
„czyste”, czyli takie, w którym otwartość nie została niczym za-
kłócona.

• Wyobraź sobie, że jesteś w centrum tej sytuacji. Przywołaj uczu-
cia, obrazy, kolory, dźwięki, zapachy, smaki, słowa, zdania. Po-
czuj swoje ciało, jak reagujesz w tej sytuacji.

• Wykonaj nowy, delikatny gest: dotyk palca, naciśnie stopy, co-
kolwiek co będzie kropką nad i, sygnałem i symbolem tej sytuacji

• Zwiń obraz na pasek narzędzi swojej wyobraźni tak jak robisz to 
na komputerze.
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Część druga

1. Weź trzy wdechy i wydechy oddychając przez swoje Centrum Fizycz-
nej Obecności (CFO).

2. Sprawdź, czy pojawia się rozluźnienie i uczucie przyjemności. Za-
dbaj, żeby każdy z obrazów był „czysty”. Tak długo szukaj „czystych” 
sytuacji aż upewnisz się, że są dla ciebie wspierające, pozytywne i 
masz ochotę się z nimi w pełni zidentyfikować.

3. Teraz kolejno rozwijaj obrazy: siły, następnie radości i otwartości za 
każdym razem wykonując ustalony gest/sygnał – kropkę nad i.

4. Po rozwinięciu kolejnych obrazów połącz je z miejscem CFO, na 
którym leżą twoje dłonie. Możesz sobie wyobrazić łączenie jako 
instalowanie kolorów, energii, kształtów, jakkolwiek zwizualizujesz 
połączenie, tak będzie dobrze. Łączenia dokonuj na wdechu.

5. Po każdym połączeniu weź oddech i poczuj, wyobraź sobie jak kolej-
ny zasób: siła, radość, otwartość rozchodzi się po całym twoim ciele.

6. Na koniec weź trzy wdechy i wydechy. Otwórz oczy.
7. Teraz działaj w zasobnym połączeniu.
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