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O kursie 

Kurs "SOS: Sztuka Odwiązywania Się" został opublikowany na ła-

mach Biznesu Bez Stresu w lipcu i sierpniu 2014 roku i jest polską 

adaptacją elektronicznej książki Leo Babauty "The One Skill: How 

Mastering the Art of Letting Go Will Change Your Life", której 

treść została umieszczona przez autora w domenie publicznej. 

Tłumaczenie, korekta, redakcja i skład: 

Krzysztof Wysocki / „Biznes Bez Stresu”. 
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O Autorze 

Leo Babauta jest twórcą „Zen Habits” – bloga o prostocie, nawy-

kach i uważności. Mieszka w San Francisco wraz z żoną i sześcior-

giem dzieci. 

W 2005 roku rozpoczął swoją drogę przemian życiowych. Rzucił 

wówczas palenie i zainteresował się bieganiem. W ciągu następ-

nego roku został maratończykiem, stracił zbędne kilogramy, zmie-

nił dietę na wegetariańską, a potem na wegańską, zredukował, a 

następnie całkowicie spłacił swoje zadłużenie, zaczął wstawać 

wcześnie rano, skończył z odwlekaniem i pozbył się wszystkich ru-

pieci. 

Blog „Zen Habits” założył po to, żeby dzielić się swoimi doświad-

czeniami w zmienianiu nawyków. Obecnie za pomocą książek i 

programu „Sea Change” pomaga ludziom, którzy również pragną 

dokonać pozytywnej zmiany w swoim życiu. 
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Lekcja 00. Odwiązywanie Się 

Straszliwie upraszczając i trywializując zagadnienie – za co prze-

praszam wszystkich buddystów – można powiedzieć, że jedną z 

kluczowych koncepcji buddyzmu jest spostrzeżenie, iż cierpienie 

dotyka każdego i że wynika ono z przywiązania. Przywiązania do 

pragnień, rzeczy, ludzi i sytuacji, ale przede wszystkim do swoich 

własnych wyobrażeń o pragnieniach, rzeczach, ludziach i sytua-

cjach. Dopiero uświadomienie sobie istnienia tych krępujących 

więzów i ich odrzucenie prowadzi do prawdziwej wolności i wy-

zwolenia tkwiących w każdym z nas mocy twórczych. 

W literaturze angielskiej określane jest to zwrotem „letting go”, a 

po polsku bywa tłumaczone jako „odrzucanie”, „porzucanie”, „od-

puszczanie”, „puszczanie”, „nieprzywiązanie” itp. 

Do żadnego z tych określeń nie mogłem się przekonać. Każde z 

nich wydawało mi się nieco sztuczne i zabarwione niepotrzeb-

nymi, dodatkowymi znaczeniami. „Odrzucanie” niesie w sobie ja-

kiś niestosowny żal, „porzucanie” wydaje się zbyt brutalne, „od-

puszczanie” wiąże się z abnegacją i lenistwem lub wybaczaniem 

grzechów, „puszczanie” jest dość frywolne, zaś „nieprzywiązanie” 

razi sztucznością. 
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I nagle w poniedziałek zamknąłem na chwilę oczy i… usłyszałem 

właściwe określenie. Na początku zabrzmiało mi ono nieco dziw-

nie, ale jak się dobrze wsłuchałem, to zrozumiałem, że TO JEST 

WŁAŚNIE TO! 

Co stanowi przeciwieństwo "przywiązania"? 

Oczywiście "odwiązanie"! 

Proste, jednoznaczne i łatwo wpadające w ucho! 

Jeśli jesteś do czegoś przywiązany, powinieneś się od tego jak naj-

szybciej odwiązać. Wtedy unikniesz cierpienia! 

Zatem od dziś, w tym kontekście zawsze będę mówił o „odwiązy-

waniu się”. 

Dlaczego to takie ważne? 

Ponieważ tegoroczne wakacje poświęcimy kursowi „SOS: Sztuka 

Odwiązywania Się”. Owocnej nauki nowych nawyków! 

Krzysztof Wysocki 
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Lekcja 01. Dlaczego warto się odwiązywać? 

Źródłem wszystkich naszych problemów jest nieumiejętność od-

wiązywania się. 

Na tę zadziwiająco prostą ideę można natknąć się w wielu książ-

kach omawiających buddyzm Zen. 

Czyżby taka była cała prawda? 

Wyobraź sobie przez chwilę ptaka w locie. Żyje całkowicie w te-

raźniejszości, skupiony na szybowaniu i szukaniu pożywienia za 

pomocą swoich bystrych oczu. 

Nie kombinuje: 

 „Czy tu musi być tak zimno?” 

 „Co inne ptaki sobie o mnie pomyślą?” 

 „Co będę robić, gdy się potem spotkam z innymi ptakami?” 

 „Czy poradzę sobie z budową gniazda?” 

 „Dlaczego nie mogę mieć większych piersi?” 

 „Dlaczego nie umiem wstawać wcześniej, tak jak inne ptaki?" 

I tak dalej, i tak dalej... 

Oczywiście my – ludzie – mamy większe mózgi niż ptaki. Potrafimy 

rozwiązywać problemy, tworzyć poezję i budować drapacze 
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chmur. Dysponujemy więc znacznie większym potencjałem, ale 

też mamy znacznie więcej spraw do załatwienia od ptaka unoszo-

nego wiatrem. 

Niestety te nasze większe mózgi są też głównym źródłem proble-

mów, które nas trapią. Nie myślę tu o biedzie i chorobach, ale o 

przekombinowywaniu, o odczuwaniu niepokoju i frustracji, o de-

presji i gniewie – o wszystkich uczuciach związanych z tym, co nas 

spotyka, co może nas spotkać i co nas już spotkało, a o czym nie 

potrafimy przestać myśleć. 

Przez ostatnie lata Leo Babauta wykonał na sobie szereg ekspery-

mentów dotyczących Sztuki Odwiązywania Się i rezultaty okazały 

się zdumiewające: 

 zmniejszył poziom stresu; 

 zredukował odwlekanie; 

 poprawił relacje z bliźnimi; 

 zaczął sobie lepiej radzić ze zmianami; 

 stał się bardziej obecny w swoim życiu. 

Trudno przecenić argumenty przemawiające za umiejętnością od-

wiązywania się, ale równie potężny jest też opór odczuwany przez 

ludzi na myśl o tej idei. 

Oto kilka przykładów problemów, które można skutecznie rozwią-

zać za pomocą Sztuki Odwiązywania Się (sprawy te zostaną omó-

wione szerzej w kolejnych rozdziałach): 
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 Stres: Źródłem naszego stresu jest to, że chcemy „zaprogramo-

wać” świat w określony sposób. Tymczasem sprawy – czy 

chcemy tego, czy nie – układają się inaczej. Gdybyśmy tylko po-

trafili odwiązać się od naszych zachcianek i zaakceptować oraz 

docenić rzeczywistość taką, jaka jest, stres zniknąłby bez śladu. 

 Odwlekanie: Odwlekamy, ponieważ obawiamy się porażek, 

trudności, zakłopotania i dyskomfortu. Ale gdybyśmy tylko od-

wiązali się od pragnienia, by wszystko było łatwe, pomyślne i 

wygodne, i po prostu zaakceptowali fakt, że istnieje całe szero-

kie spektrum innych doświadczeń, bylibyśmy w stanie po prostu 

zabrać się do roboty. 

 Nawyki i rozproszenia: Z tego samego powodu większość ludzi 

nie radzi sobie ze zmianą nawyków. Odwlekamy to tak, jak rea-

lizację wszystkich innych zadań. Nie pomaga nam w tym rów-

nież fakt, że przez cały dzień jesteśmy bezustannie czymś roz-

praszani. 

 Rozdrażnienie i frustracja związana z ludźmi: Irytujemy się, po-

nieważ ludzie nie zachowują się tak, jak byśmy tego chcieli. To 

nas unieszczęśliwia i psuje nasze relacje z nimi, ponieważ jeste-

śmy na nich źli. A powinniśmy odwiązać się od chęci wyznacza-

nia im sposobu postępowania, zaakceptować ich takich, jakimi 

są, i po prostu z nimi być. To działa ozdrowieńczo na wszelkie 

stosunki z bliźnimi – zarówno w rodzinie i gronie przyjaciół, jak i 

w pracy. 
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 Strata i śmierć: Kiedy umiera ktoś, kogo kochamy, albo kiedy 

tracimy pracę, albo kiedy zapadamy na poważną chorobę, od-

czuwamy smutek i cierpienie związane z taką stratą. I choć te 

uczucia są nieuniknione i powinniśmy je zaakceptować, to wła-

śnie umiejętność odwiązywania się pomaga radzić sobie w ta-

kich sytuacjach. 

 Bycie obecnym: Wielu z nas chciałoby „bardziej być”, aby nie 

przegapić życia i w pełni zakosztować tego, co się wydarza. Wy-

obraź sobie wyborne danie na talerzu, które właśnie spożywasz, 

ale myślami jesteś gdzieś daleko – na przykład w pracy. Z pew-

nością nie poczujesz wspaniałych zapachów unoszących się nad 

potrawą. Ale jeśli skupisz na posiłku całą swoją uwagę, niewąt-

pliwie w pełni docenisz wszystkie jego zalety. Ta metafora od-

nosi się do całego życia – jesteśmy tak zafiksowani na myśleniu 

o innych rzeczach, że nie potrafimy być obecni tu i teraz. Powin-

niśmy nauczyć się odwiązywać od myślenia skoncentrowanego 

tylko na przyszłości lub tylko na przeszłości i odnajdywać się w 

teraźniejszości. 

 Strach: Głównym źródłem naszych problemów jest strach towa-

rzyszący zarówno zwykłemu odwlekaniu, jak i rezygnacji z zało-

żenia własnej firmy czy przybieraniu na wadze. A głównym źró-

dłem strachu jest przywiązywanie się do własnego wyobrażenia, 

jak wszystko powinno wyglądać. Więcej o tym w kolejnych roz-

działach kursu, ale w tym miejscu warto podkreślić, że jeśli tylko 
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odwiążemy się lub poluzujemy linę łączącą nas z naszymi wyob-

rażeniami, poluzujemy również linę łączącą nas ze strachem. 

To tylko przedsmak tego, czego możesz oczekiwać po kursie Sztuki 

Odwiązywania Się – niesamowitej umiejętności niezbędnej czło-

wiekowi, który chce sobie sprawnie radzić ze wszystkimi życio-

wymi problemami. 

Sztukę Odwiązywania Się można wytrenować, choć nie jest to try-

wialne. Wystarczy 5 minut codziennej praktyki. W zadziwiający 

sposób poświęcenie tych 5 minut daje efekty porównywalne ze 

skutecznością przysłowiowej kropli drążącej skałę. 

W ramach wakacyjnego kursu Sztuki Odwiązywania Się przyjrzymy 

się konkretnym zastosowaniom tej umiejętności w różnych sytua-

cjach życiowych oraz poznamy metodę jej efektywnej nauki i 

utrwalenia za pomocą ćwiczeń praktycznych. 
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Lekcja 02. Odwlekanie 

Odwlekanie dopada każdego. Ale dlaczego tak się dzieje? 

Ze strachu: przed porażką, przed czymś trudnym, niewygodnym 

albo wprawiającym w zakłopotanie. 

A skąd się bierze ten strach? Z wyobrażonego ideału: że nam się 

uda, że pójdzie lekko, łatwo i przyjemnie, że będziemy dokładnie 

wiedzieli, co i jak należy zrobić. 

Weźmy przypadek Kuby: ma do napisania pracę magisterską. Mi-

nęło już kilka miesięcy, a on nie sformułował nawet pierwszego 

zdania swojego dzieła. Na pewno miał w tym czasie inne, ważniej-

sze sprawy na głowie… ;-) 

Ale tak serio: co go powstrzymuje? Cóż, praca magisterska to 

duże, przytłaczające przedsięwzięcie – skomplikowane i nieoczy-

wiste. Nie da się jej napisać w jeden wieczór. Poza tym nie wia-

domo, od czego zacząć, i ciarki latają po plecach na myśl o tych 

długich godzinach spędzonych w bibliotece na czytaniu i pisaniu. 

TO PRZERAŻAJĄCE! Dlatego strach przed tym wysiłkiem nakazuje 

umysłowi Kuby zajęcie się czymś łatwiejszym: surfowaniem po in-

ternecie, uprawianiem swojego fejsbuczka albo oglądaniem tele-

wizji. 
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Strach przed zabraniem się za pisanie pracy magisterskiej zro-

dzony jest z ideału, który istnieje, choć Kuba nawet nie uświada-

mia sobie, że sam stworzył tego potwora. Ten ideał to mniemanie, 

że życie jest łatwe i wygodne. Że zawsze będzie wiedział, co robi, 

czuł się kompetentny i skazany na sukces. Kiedy rzeczywistość 

przestaje przystawać do tego wyobrażenia, Kuba wycofuje się i 

omija szerokim łukiem pierwsze oznaki trudności. 

Wymyślając sobie ideał, zaczynasz się bać, że jest on dla ciebie 

nieosiągalny. Ale trzymasz się go i w twoim umyśle staje się on 

czymś realnym. 

Zatem – co może zrobić Kuba ze swoim ideałem, który jest źró-

dłem strachu i – w konsekwencji – odwlekania? Jak może pokonać 

bestię, którą wyhodował w swojej głowie? 

Rada jest jedna: powinien odwiązać się od ideału. Życie nie musi 

być zawsze łatwe. Prawdę powiedziawszy, dopiero to, co trudne, 

daje nam możliwość osiągania wartościowych rezultatów. Życie 

nie musi być też wygodne. W istocie, rozwijamy się tylko wtedy, 

gdy wychodzimy poza sferę naszego komfortu. Na dodatek rzadko 

wiemy dokładnie, co należy zrobić. Dochodzenie do tej wiedzy to 

sposób na naukę oraz zdobywanie i doskonalenie nowych umie-

jętności. 

Odwlekanie zniknie, gdy Kuba: 

 poczuje wdzięczność za wyboistą drogę prowadzącą do suk-

cesu, za niewygodę prowadzącą do rozwoju i za niepewność 

prowadzącą do wiedzy; 
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 odwiąże się od ideału, którego nieosiągalność go przeraża; 

 zaakceptuje fakt, że nie zawsze bywa łatwo i przyjemnie, weź-

mie sobie tę prawdę do serca i zacznie działać – tu i teraz. 

Odwiąż się, zaakceptuj, weź to sobie do serca, bądź tu i teraz i 

działaj. Oto lekarstwo na odwlekanie. 
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Lekcja 03. Strach 

Odwlekanie nie jest jedyną przypadłością, której źródłem jest 

strach. Praktycznie wszystkie nasze kłopoty wynikają z obaw zako-

rzenionych w naszych ideałach, oczekiwaniach i fantazjach. 

Przyjrzyjmy się kilku powszechnym problemom powodowanym 

przez strach: 

1. Długi: Jest wiele przyczyn zadłużania się, ale często wydajesz 

więcej niż zarabiasz, ponieważ ulegasz nałogowi zakupowemu 

albo boisz się zrezygnować z pewnych wygód, do których się 

przyzwyczaiłeś. Nałóg zakupowy może wynikać z niepokoju 

(obawa, że coś, czego pragniesz, nie ziści się), samotności 

(obawa, że nie zasługujesz na towarzystwo) lub pożądania lep-

szego życia niż dotychczas (obawa, że nie jesteś OK taki, jakim 

jesteś). Odwiązanie się od pewnych „luksusów” (takich jak po-

ranna kawa w Starbucksie, przestronne mieszkanie czy samo-

chód) może być trudne, jeśli boisz się niewygód, bycia „nie OK” 

lub negatywnej oceny twojego domu, samochodu czy ubrań 

przez bliźnich. 

2. Problemy w relacjach międzyludzkich: W tym przypadku także 

można zidentyfikować różne przyczyny kłopotów (włączając w 

to rzeczywisty problem u tej drugiej osoby, choć… najpierw 
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przyjrzyj się sobie), ale w kontekście tego rozdziału warto wy-

mienić strach przed utratą kontroli (skutkujący chęcią sterowa-

nia postępowaniem innej osoby), strach, że nie jesteś wystar-

czająco dobry, strach przed porzuceniem i brakiem zaufania, 

strach przed brakiem akceptacji, strach przed zaakceptowaniem 

innej osoby (właściwie jest to wspomniana wcześniej obawa 

przed utratą kontroli). 

3. Brak dbałości o sprawność fizyczną: Znów, wiele przyczyn, ale 

wśród nich: brak czasu (strach przed rezygnacją z czegoś in-

nego, co w tym czasie zwykłeś robić), niechęć do wysiłku (strach 

przed niewygodą) oraz rozproszenia, takie jak telewizja czy in-

ternet (strach przed przegapieniem czegoś ważnego i strach 

przed niewygodą). 

4. Niezdrowe odżywianie: To samo, co w przypadku braku dbało-

ści o sprawność fizyczną, choć w tej dziedzinie występują rów-

nież czynniki emocjonalne i strach może być podobny do obaw 

prowadzących do nałogu zakupowego lub problemów finanso-

wych. 

5. Nielubiana praca: Być może nie wiesz, co tak naprawdę chciał-

byś robić w życiu, ale to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie zaan-

gażowałeś się w eksplorowanie nowych możliwości i nie skaka-

łeś na głęboką wodę (obawa przed porażką) lub boisz się, że nie 

jesteś wystarczająco dobry. 

6. Stres związany z pracą lub szkołą: Z pewnością jesteś „zaro-

biony” do granic, ale to nie ilość pracy stanowi tu problem. Ilość 
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pracy to obiektywny fakt i albo dysponujesz odpowiednią ilością 

czasu, żeby ją wykonać (najlepiej dobrze), albo nie. Sedno tkwi 

w twoich obawach związanych z wykonaniem wszystkich zadań 

– to znaczy masz pewne wyobrażenie ideału („zrobię wszystko 

doskonale i na czas”), ale obawiasz się, że nie dasz rady go urze-

czywistnić. Zatem strach związany jest z ideałem, który niestety 

nie jest realistyczny. Nie zrobisz wszystkiego doskonale i zgod-

nie z założonym harmonogramem. Nikt nie jest w stanie tego 

dokonać. Zaakceptuj gorzką prawdę, że zrobisz to, co dasz radę, 

dokładając wszelkich starań, żeby zrobić to jak najlepiej, a jeśli 

ci się nie uda, to będzie to nauczka na przyszłość. Tak to działa i 

tego nie zmienisz. Nikt nie jest doskonały. Ideał nie istnieje w 

świecie rzeczywistym. 

To samo dzieje się w większości przypadków, z którymi się bory-

kamy i które są tylko wariantami powyższych przykładów. 

Strach przed porażką, strach przed byciem niedostatecznie do-

brym, strach przed utratą kontroli, strach przed samotnością, 

strach przed porzuceniem, strach przed niewygodą, strach przed 

przegapieniem czegoś ważnego, strach przed byciem „nie OK”, 

strach, że pewnego ideału nie da się osiągnąć. 

To wszystko bierze się z ideałów i braku zaufania do samego sie-

bie oraz do teraźniejszości. 

Gdybyśmy potrafili wyćwiczyć odwiązywanie się od ideałów i za-

częli akceptować siebie i teraźniejszość oraz wierzyć zarówno w 
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siebie, jak i w teraźniejszość, moglibyśmy pokonać wiele prze-

szkód. Źródłem problemów jest strach, który czerpie życiodajną 

siłę z ideałów. Odwiąż się od ideałów. 
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Lekcja 04. Trudni ludzie 

Ludzie bywają denerwujący – począwszy od piratów drogowych, 

przez irytujących współpracowników, po dzieci, które nie chcą być 

posłuszne. 

I choć nie twierdzę, że powinniśmy być zadowoleni, gdy bliźni ro-

bią nam wbrew, odwiązanie się od wyobrażenia, jak chcielibyśmy, 

żeby się zachowywali, sprawiłoby, iż poczulibyśmy się znacznie le-

piej. 

Na przykład Marysia: jest wściekła, ponieważ jej współpracownik 

Wiesiek warknął na nią w złości i odnosił się do niej bardzo gru-

biańsko i obraźliwie. 

Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania, ale 

naburmuszenie się Marysi nic tu nie pomoże. Rozpamiętywanie 

tej przykrości też nie przyniesie jej ukojenia. 

Warto w tym momencie uświadomić sobie, że: 

1. Prawdopodobnie Wiesiek miał po prostu zły dzień. Albo nie po-

trafi dobrze radzić sobie ze stresem. Albo nie umie należycie 

wyrażać tego, co ma do powiedzenia. Niezależnie od tego, co 

mu „dolega”, to jest jego problem, a nie Marysi. Nie powinna 

zatem odbierać jego zachowania osobiście, bo to nie jej doty-

czyło grubiaństwo Wieśka. 
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2. Nawet jeśli Wiesiek miał uzasadniony powód, żeby coś Marysi 

wytknąć (ponieważ popełniła jakiś błąd), mógł to zrobić spokoj-

nie i konstruktywnie. Zachował się jednak inaczej, więc choć 

kwestia merytoryczna może być warta zapamiętania („nie uży-

wać czcionki Comic Sans w oficjalnych dokumentach”), to do 

okazanej złości nie należy przywiązywać zbytniej uwagi. To Wie-

siek ma z tym problem, a nie Marysia. 

3. Marysia może i powinna zareagować w takiej sytuacji, ale ripo-

sta oparta na złości nie jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast 

odwiązanie się od tych negatywnych emocji, które skądinąd są 

nieuniknione, pozwala sformułować odpowiedź spokojną i kon-

struktywną. 

4. Nikt nie nałożył na Marysię odpowiedzialności za zmianę zacho-

wania Wieśka. Nie może go zmusić, żeby był milszy, nawet 

gdyby podjęła taką próbę. Jedyne, co może zmienić, to charak-

ter swojej własnej reakcji – to jest obszar jej odpowiedzialności. 

5. Jednakże Marysia może w opisanym przypadku również zarea-

gować ze współczuciem, nawet jeśli uważa, że Wiesiek na to 

„nie zasługuje”. Nie ma znaczenia, na co zasługuje. Jeśli cierpi, 

ona może wznieść się ponad bieżącą sytuację i starać się współ-

odczuwać to jego cierpienie (i swoje też). Takie podejście po-

zwala rozładować emocje i sprawia, że oboje mają szansę wyjść 

zwycięsko z tego „starcia”. 

Zdaję sobie sprawę, że wielu osobom kwestia „racji” w tej sytuacji 

nie będzie dawała spokoju. Wiesiek był „nie w porządku”, więc 
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powinien zostać ukarany lub pouczony, a nie „puszczony wolno ze 

względu na niską szkodliwość społeczną czynu” ;-) lub – co gorsza 

– potraktowany ze współczuciem. I to właśnie stanowi problem: 

nasz ideał definiujący „rację”. Nie ma absolutnej „racji” – to tylko 

ideał, którym się posługujemy. Oczekujemy, że każdy będzie po-

stępował zgodnie z tym ideałem, ale w rzeczywistości to tak nie 

działa. 

Trzymanie się ideałów – czyli wyobrażeń, jak każdy powinien się 

zachowywać (co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością), jest po-

wodem złości, frustracji, stresów i rozczarowań. W zamian mamy 

możliwość odwiązania się od tych ideałów i zaakceptowania rze-

czywistości. 

A jaka jest rzeczywistość? Wiesiek cierpi, ma problemy z panowa-

niem nad swoją złością, jest czymś podenerwowany i zachował się 

paskudnie. Marysia może zaakceptować ten stan rzeczy, odwiązać 

się od swoich ideałów i związanego z nimi gniewu, wypełniając 

swoją reakcję współczuciem i spokojem. Może poradzić sobie z 

Wieśkiem w prawidłowy sposób, zamiast nieprofesjonalnie wyzło-

śliwiać się, eskalując konflikt. 

Choć nie jest to łatwe, odwiązywanie się od ideałów, akceptowa-

nie rzeczywistości i prawidłowe reakcje wypełnione współczuciem 

są umiejętnościami, które da się wyćwiczyć. 
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Lekcja 05. Rozproszenia 

Rozproszenia są drugą stroną medalu o nazwie „odwlekanie”. 

Wzbraniamy się przed skupieniem na tym, co najważniejsze, po-

nieważ jest to trudne lub niewygodne, w zamian poddając się roz-

proszeniom. 

Dlaczego? Ponieważ rozproszenia są łatwe i przyjemne. Jesteśmy 

w nich dobrzy. Nie musimy się ich obawiać, nie grozi nam ani po-

rażka, ani trud, ani niepewność. Gry wideo, internet, media spo-

łecznościowe, telewizja – to magnesy bezustannie przyciągające 

nasze umysły. 

Jak zatem możemy poradzić sobie z tą siłą? 

Na tym etapie naszego kursu trudno już o zaskoczenia – odpo-

wiedź jest oczywista: możemy praktykować Sztukę Odwiązywania 

Się od rozproszeń! 

Spróbuj wykonać następujące ćwiczenie: 

1. Uświadom sobie, czym świat chce cię rozproszyć i co takiego w 

tym czymś cię pociąga. Prawdopodobnie jest to pragnienie po-

twierdzenia swojej własnej wartości albo mała dawka czegoś in-

teresującego lub rozrywkowego. Czynniki te stanowią istotę od-

czuwanej przez ciebie siły przyciągania. 
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2. Weź teraz pod uwagę konsekwencje ulegania tej pokusie. W 

jaki sposób ci to szkodzi? 

3. Zauważ, jak nietrwała jest przyjemność, której doświadczasz. To 

zaledwie namiastka prawdziwego szczęścia. Skromna działka, 

po której zaraz potrzebujesz następnej i następnej… bez końca. 

4. Spróbuj odwiązać się od rozproszeń – tylko na chwilę. Zamiast 

nich poczuj zadowolenie z życia bez rozproszeń. Za co w swoim 

wolnym od rozproszeń życiu mógłbyś być wdzięczny? 

5. Jakie inne źródła szczęścia możesz znaleźć w sobie, a nie w 

świecie zewnętrznym (zaludnionym przez rozproszenia)? Czy 

możesz być z siebie zadowolony? Czy potrafisz znaleźć radość w 

skupieniu się na przeczytaniu noweli, napisaniu czegoś albo 

spędzeniu czasu w lesie? 

6. Poczuj wolność, która się pojawia, gdy odwiązujesz się od roz-

proszeń. To wspaniałe! 

To ćwiczenie – dozowane stopniowo – nie jest wcale takie trudne. 

Spróbuj już teraz, choćby przez kilka minut. Po pewnym czasie 

znów. Im częściej będziesz ćwiczył, tym lepiej będzie ci szło. 
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Lekcja 06. Nawyki 

Wdrażanie nowych nawyków jest dosyć proste: konsekwentnie 

wykonujesz daną czynność (powiedzmy, że są to ćwiczenia gimna-

styczne) zawsze po wystąpieniu pewnego „wyzwalacza” (po-

wiedzmy, że jest to poranna kawa) i powtarzasz tę sekwencję tak 

długo, aż stanie się ona automatyczna. Po pewnym czasie „wy-

zwalacz” zaczyna niezawodnie wywoływać u ciebie pragnienie wy-

konania pożądanego działania. 

Dlaczego więc doświadczamy tak wielkich trudności w formowa-

niu nowych nawyków? Okazuje się, że na drodze do sukcesu stają 

nam pewne przeszkody: 

 Strach przed nowym nawykiem. Ćwiczenia i medytacja są tu 

dobrymi przykładami. Ludzie obawiają się ich (są trudne, niewy-

godne, wprawiające w zakłopotanie itd.) i ich unikają, pogrąża-

jąc się w niewymagających wysiłku rozproszeniach. 

 Zmęczenie lub inne „ważniejsze” sprawy. Z pewnością istnieją 

przekonujące powody, żeby zrezygnować z nowego nawyku. Ale 

jeśli już zdecydowaliśmy się, żeby go wdrażać, możemy wymy-

ślić sposoby pokonania ewentualnych przeszkód – położyć się 

wcześniej spać albo tak ułożyć harmonogram swoich zadań, 

żeby niespodziewane zdarzenia miały jak najmniejszą szansę 

pokrzyżowania nam planów. To proces wymagający praktyki i 
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najgorsze, co możemy zrobić, to przy pierwszym niepowodzeniu 

zrezygnować z nowego nawyku ze względu na nasze przywiąza-

nie do ideału, że wszystko musi nam się udać za pierwszym ra-

zem. 

 Żywotność starych nawyków. Nowy nawyk zawsze zastępuje 

jakiś poprzedni sposób postępowania, do którego jesteśmy 

przyzwyczajeni. Na przykład poranne ćwiczenia zastępują prze-

glądnie blogów i Facebooka. Dlatego wdrażanie nowego przy-

zwyczajenia wymaga świadomego odwiązania się od starego i 

uważnego realizowania nowej sekwencji działań, aż stanie się 

ona naturalna i automatyczna. 

Powyższe przeszkody można pokonać, ale jedyną skuteczną drogą 

jest odwiązanie się: 

 od ideału powodującego strach; 

 od ideału mówiącego, że „musi nam się udać za pierwszym ra-

zem” (w zamian powinniśmy zaakceptować porażkę jako ele-

ment świadomego i konsekwentnego procesu samodoskonale-

nia); 

 od starego nawyku (w zamian powinniśmy uważnie realizować 

nową sekwencję działań). 

W ten sposób umiejętność odwiązywania się może pomóc nam 

świadomie kształtować nowe, pożyteczne nawyki. 
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Lekcja 07. Rzeczy 

Jednym z najlepszych prezentów, jaki możemy sobie sprawić, jest 

odbałaganienie własnego życia – usunięcie z niego śmieci i tego, 

co zbędne. Mebli, ubrań, gadżetów, narzędzi, książek, naczyń, pa-

miątek i tym podobnych zajmowaczy miejsca. 

Odbałaganiony dom raduje serce swoim pięknem. A – co jeszcze 

ważniejsze – w procesie odwiązywania się od przedmiotów mo-

żemy wiele się o sobie dowiedzieć . 

Skąd bierze się ten nadmiar rzeczy w naszym życiu? Często jest to 

wynik zakupów pod wpływem impulsu oraz korzystania z wyprze-

daży. Zwyczajowo też nabywamy nowe rzeczy, nie wyrzucając sta-

rych, które upychamy po kątach i o których istnieniu zapominamy. 

Ale dlaczego tak się do nich przywiązujemy? Z wyrzuceniem wielu 

nie mamy problemów, ale są też takie, z którymi nie sposób się 

rozstać. Nie pozwala nam na to więź emocjonalna. 

Więź ta wynika z zaspokajania przez przedmioty naszych niemate-

rialnych potrzeb, takich jak: poczucie bezpieczeństwa, wygoda, 

wspomnienia i związane z nimi uczucia oraz nadzieje na przyszłość 

(nieprzeczytane książki, sprzęt sportowy). W rzeczywistości te rze-

czy wcale nie są nam niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb – 

istnieją inne, skuteczne metody. 
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Zatem odwiązywanie się od rzeczy polega na odwiązywaniu się od 

naszych wyobrażeń o tym, co one dla nas oznaczają. Odwiązywa-

niu się od własnego wizerunku ich posiadacza. Odwiązywaniu się 

od życia symbolizowanego przez te przedmioty. 

Odwiązywanie się od rzeczy jest wspaniałym doświadczeniem. 

Uczy nas, że możemy żyć szczęśliwie bez przedmiotów, które zaw-

sze wydawały się nam niezbędne. Uczy też, że odwiązywanie się 

może być jednocześnie bolesne i radosne, przepełnione zarówno 

poczuciem straty, jak i wyzwolenia. 
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Lekcja 08. Opór bliźnich 

Bardzo często chcemy, żeby inni ludzie się zmienili. Albo chcemy 

coś zmienić, ale inni są temu przeciwni. 

Dlaczego nie mogą po prostu odpuścić i zaakceptować zmiany? 

Dlatego, że nie możemy ich do tego zmusić – nie mamy nad nimi 

kontroli. 

W tym przypadku odwiązywanie się polega na zaakceptowaniu 

tego, że nie mamy władzy ani nad innymi ludźmi, ani nad większo-

ścią świata. Życie nie jest na nasze posyłki, choćbyśmy starali się 

ze wszystkich sił. 

Odwiążmy się od iluzji, że wszystko jest pod naszą kontrolą. 

Łatwo możesz przekonać się o słuszności tego podejścia, gdy zo-

stajesz rodzicem: najpierw wygląda na to, że całkowicie panujesz 

nad życiem swojego dziecka, ponieważ dajesz mu dom, ubrania, 

jedzenie i rozrywki. Wydaje ci się, że wychowujesz tego malucha 

na człowieka, którym chciałbyś, żeby się stał. 

Ale kiedy dorasta, wszystko nagle robi się frustrujące. Dzieciak nie 

zachowuje się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Nie interesuje się 

tym, czym – według ciebie – powinien. Wyznaje inne wartości niż 

ty i przestaje zgadzać się z tym, co mówisz. 
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Chcesz mieć nad nim kontrolę, ale napotykasz na zdecydowany 

opór. Okazuje się, że stał się niezależną od ciebie istotą ludzką, 

która sama chce określać swoją przyszłość. Oczywiście masz na to 

jakiś wpływ, ale nie jest to władza absolutna. 

Cóż, w gruncie rzeczy nigdy i nad nikim takiej władzy nie mamy. 

Nawet nad niemowlakami, których środowisko możemy kontrolo-

wać, ale to one decydują, jak odbierają poszczególne bodźce i ła-

two można dostrzec, że reagują różnorodnie. A my w odpowiedzi 

modyfikujemy swoje własne zachowanie, więc tak naprawdę 

dzieci w takim samym stopniu wpływają na nas, jak my na nie. 

Dotyczy to wszystkich ludzi obecnych w naszym życiu. Nie kontro-

lujemy ich postępowania, bo nie możemy. Możemy za to na nich 

wpływać. Tak samo, jak oni na nas. 

Odwiąż się od pokusy kontrolowania innych ludzi i od pragnienia 

ich zmieniania. Ich opór jest naturalny. Zamiast tego skup się na 

sobie i zacznij świecić przykładem. Stań się jądrem współodczuwa-

nia. Zastanów się, czy możesz im pomóc w sposób, który oni zaak-

ceptują. 
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Lekcja 09. Zmiany 

Nic nie trwa wiecznie. Ludzie, sytuacje, rzeczy – wszystko, co ist-

nieje, jest nietrwałe. 

Nawet my sami nie jesteśmy niezmienni. Nasze „ja” podlega cią-

głym modyfikacjom i stopniowo, z upływem czasu stajemy się 

kimś innym. Dotyczy to każdego. 

Podobnie rzeczy – choć nie dostrzegamy, żeby coś się z nimi 

działo, starzeją się, rozkładają, kamienieją, wietrzeją, blakną, pło-

wieją, robią się kruche… 

Ta nietrwałość wszystkiego jest przerażająca, ale i… wyzwalająca. 

Gdy wreszcie zauważymy nietrwałą naturę wszystkiego, co nas 

otacza, nas samych i naszego życia, zrozumiemy, że cały czas usi-

łowaliśmy pochwycić wiatr przemykający pomiędzy naszymi pal-

cami. A nie da się zacisnąć dłoni na czymś, co bezustannie zmienia 

swój kształt i jest w ciągłym ruchu. I dlatego cierpimy. Dlatego bo-

imy się, rozproszeni odwlekamy działanie, dopada nas stres, 

gniew i frustracja. 

Ciągłe zmiany, nietrwałość i związane z nimi poczucie straty są… 

przerażające. Chcielibyśmy, żeby wszystko było takie, jak zawsze, 

ale świat nie chce nas słuchać. I dlatego cierpimy. 
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Co zatem zrobić z obawą przed ciągłymi zmianami, nietrwałością i 

poczuciem straty? Możemy zaakceptować ten stan rzeczy. Bo to 

jest RZECZYWISTOŚĆ! Nie mamy wpływu na nietrwałość życia i 

nas samych. Możemy z nią walczyć i przy tym cierpieć albo ją za-

akceptować. 

Możemy też dostrzec wolność wynikającą z tej nietrwałości. Jeśli 

jesteśmy zmienni, to owszem – tracimy bezpieczeństwo obcowa-

nia z tym, co znamy, ale w zamian zyskujemy okazję do radykal-

nego odmieniania swojego życia. W każdej chwili! To nasze zmie-

niające się „ja” może zostać przez nas dowolnie zredefiniowane. 

Nie jest przykute żadnym łańcuchem do „ja” sprzed minuty. 

Na przykład: minutę temu nie chciało mi się kontynuować tej pisa-

niny. Mógłbym wówczas o sobie pomyśleć: „Jakim jestem bezna-

dziejnym pisarzem, jakim odwlekaczem do n-tej potęgi!”. I w ten 

sposób zdołowałbym się do imentu. Ale mógłbym też odwiązać 

się od tego niepochlebnego wizerunku i w mig zredefiniować – 

stać się znów profesjonalnym artystą klawiatury. Jak to zrobić? Po 

prostu ponownie zacząć stukać w klawisze… 

Jeśli uważasz, że zawsze kiepsko ci szło ze zmianą nawyków, po 

prostu odwiąż się od tej przeszłości, ponieważ ona i tak jest już za 

tobą. I stwórz się na nowo. A potem jeszcze raz… 

Kiedy osoba, którą kochasz, złości się na ciebie, czujesz się pa-

skudnie. Ale ta złość wynika przecież z cierpienia, które może być 

złagodzone. Twoje cierpienie – jako skrzywdzonego „odbiorcy zło-
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ści” – również. Wystarczy, że staniesz się współczującą, empa-

tyczną osobą, która przynosi otuchę i ulgę. Możesz odwiązać się 

od siebie skrzywdzonego i przemienić się w siebie spokojnego i 

współodczuwającego. W ten sposób twoja relacja z ukochaną 

osobą może pozostawać zdrowa poprzez jej ciągłe redefiniowa-

nie. 

Nie wynika z tego, że przeszłość nie ma znaczenia. W oczywisty 

sposób wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Ale nie jesteśmy do 

niej całkowicie przywiązani. Skoro wszystko się zmienia, zmieniać 

się może też nasz stosunek do przeszłych krzywd i cierpienia. 

To wszystko może wydawać się koncepcyjnie dość mocne – i takie 

jest. Niebawem przejdziemy do konkretów, ale warto było się 

wstępnie przyjrzeć, z czym chcemy się zmierzyć w ramach Sztuki 

Odwiązywania Się. Chodzi w niej o konfrontację z rzeczywistością 

– taką, jaką ona naprawdę jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, żeby 

była. I o zdobycie umiejętności poruszania się w tym ciągle zmie-

niającym się otoczeniu. 
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Lekcja 10. Strata 

Jedną z najtrudniejszych rzeczy, przez które przechodzimy w życiu, 

jest poważna strata. Utrata pracy, domu lub bliskiej osoby, która 

umarła albo właśnie umiera. Ale są też mniejsze straty, z powodu 

których cierpimy na co dzień: zaprzepaszczenie kontraktu, nie-

wielki uszczerbek na zdrowiu albo skaza na własnym wizerunku, 

gdy ponosimy porażkę lub dopada nas zakłopotanie. 

Te duże i małe straty są zawsze źródłem naszego cierpienia. A to 

cierpienie jest po prostu częścią życia, ale nie musi być tak wielkie, 

jak to zwykle odczuwamy. Wydłużamy je bowiem tylko z przyzwy-

czajenia. 

Oto kilka przykładów: 

 Adam strąca ze stołu i rozbija swój ulubiony kubek, w którym 

zawsze pił poranną kawę. To go denerwuje i zasmuca. W tym 

momencie mógłby odwiązać się od tej straty i przejść nad nią do 

porządku dziennego, ograniczając swoje cierpienie. Ma jednak 

nawyk złoszczenia się na każdego, kto niszczy jego rzeczy, i pie-

lęgnowania w sercu urazy do tej osoby. Albo przyzwyczaił się do 

zadawania pytania: „Dlaczego to musiało spotkać właśnie 

mnie?” i cierpi, marząc, żeby jego kubek magicznie się posklejał, 
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a wszechświat przestał robić mu wbrew. Trzyma się swoich nie-

realnych pragnień (posiadania wspaniałego kubka), nie akceptu-

jąc rzeczywistości. 

 Sylwia traci pracę, co niewątpliwie jest poważnym problemem i 

zapowiedzią życiowych kłopotów oraz przynoszącym cierpienie 

ciosem w jej poczucie własnej wartości. Również w tym przy-

padku Sylwia mogłaby odwiązać się od straty, zaakceptować 

nową rzeczywistość (jest bezrobotna) i zastanowić się, co 

można w tej sytuacji zrobić. Zacząć szukać nowej pracy, zamie-

nić mieszkanie na tańsze, sprzedać samochód i przesiąść się na 

rower itp. Ale może też złościć się na los, rozpamiętywać całą 

sytuację i rozdrapywać rany. To przedłużające się cierpienie bę-

dzie negatywnie wpływało na jej postawę podczas rozmów re-

krutacyjnych i być może w ogóle uniemożliwi jej podjęcie odpo-

wiednich działań. Niewykluczone, że zacznie także wyżywać się 

na swoim partnerze, narażając swój związek na poważne nie-

bezpieczeństwo. A przecież to ona jest źródłem tego cierpienia, 

a nie sam fakt utraty pracy. 

 Tomasz odchodzi od swojej żony Pauliny i składa w sądzie po-

zew rozwodowy. Nic dziwnego, że Paulina czuje się zraniona i 

jest wściekła na męża, który zawiódł jej zaufanie. Traci związek i 

swojego najlepszego przyjaciela. Gniew i uczucie zranienia są w 

takiej sytuacji naturalne i nie ma w tym nic złego. Wręcz prze-

ciwnie, nieprzyznawanie się do nich pogarsza jeszcze sprawę. 

Ale po tej pierwszej reakcji Paulina może wybrać odwiązanie się 
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od tego, kim była poprzednio (żoną Tomasza, póki śmierć ich 

nie rozłączy), zaakceptować nową rzeczywistość (singielka w 

trakcie rozwodu) oraz podjąć odpowiednie działania, redefiniu-

jąc siebie i swoje życie. Kto wie, czy za zakrętem nie czeka praw-

dziwe wyzwolenie? Ale może też… zanurzyć się w rozpamięty-

waniu straty, zdrady i bólu. W rozmyślaniach, że mogłoby być 

inaczej. W nieustannym zadawaniu sobie pytania, dlaczego 

przestał ją kochać. A potem zacząć prześladować Tomasza na 

Facebooku i pałać nienawiścią do jego nowej dziewczyny. Mie-

siącami litować się nad sobą, obżerać słodyczami, przybierać na 

wadze i tracić zdrowie. Nie umawiać się z nikim, wciąż myśląc o 

Tomaszu i nie mogąc znieść siebie i widoku swojego brzydną-

cego z dnia na dzień ciała. OK, to jest najbardziej pesymistyczny 

scenariusz, ale jakże często występuje on w różnych formach i 

w różnym nasileniu. Nie odwiązując się, Paulina wyrządza sobie 

wielką krzywdę! 

 Tata Janusza umiera na raka. To dla Janusza bardzo dotkliwe 

doświadczenie, ponieważ już czuje ból związany z odejściem 

ojca, które ma nastąpić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ta 

udręka utrudnia mu wspieranie taty w trudnych chwilach, po-

nieważ zamiast szukania sposobów pomocy choremu, skupia się 

na pielęgnowaniu swojego cierpienia. Zamiast czerpać radość z 

czasu, który im jeszcze pozostał, i wykorzystywać go do bycia 

razem, zagłębia się w rozmyślania o nieuniknionych, przerażają-

cych perspektywach. A mógłby odwiązać się od tej przewidywa-

nej przyszłości i od tego, co chciałby, żeby było prawdą (tata nie 
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umrze), i zaakceptować rzeczywistość oraz swoje własne cier-

pienie. Mógłby zaakceptować swojego umierającego ojca jako 

jedynego ojca, którego ma (nie istnieje inny, zdrowy ojciec Ja-

nusza) i docenić jego obecność. Dostrzec cierpienie chorego, za-

akceptować je i najlepiej, jak potrafi, okazać swoje współczucie. 

Mógłby być wdzięczny za każdą chwilę spędzoną z tatą, 

wdzięczny za dobry stan swojego własnego zdrowia, wdzięczny 

za to, co dostał od ojca przez te wszystkie lata. 

Chociaż strata może być niezmiernie trudna i bolesna (niezależnie 

od jej wielkości i znaczenia), jesteśmy w stanie wydłużyć lub skró-

cić związane z nią cierpienie w zależności od tego, czy stosujemy 

Sztukę Odwiązywania Się, czy nie. 

Jak możemy odwiązać się po stracie? Po pierwsze powinniśmy za-

akceptować związane z nią emocje. Nie ma nic złego w byciu 

smutnym lub rozzłoszczonym. Ale po tym wybuchu żalu mamy 

szansę dostrzec oznaki naszego przywiązania do przeszłości – 

przywiązania do pragnienia, żeby było tak, jak przedtem, zamiast 

akceptacji rzeczywistości takiej, jaką jest teraz. Właśnie to trzyma-

nie się nieistniejącego już świata rani nas najbardziej. 

Gdy uświadomimy sobie, co jest prawdziwą przyczyną bólu, mo-

żemy odwiązać się, ponieważ mamy wybór: być przykutym do 

przeszłości i cierpieć albo odwiązać się od niej, zaakceptować te-

raźniejszość i cierpieć mniej. 

A potem jesteśmy gotowi, żeby skupić się na obiektywnie istnieją-

cej rzeczywistości i ujrzeć jej dobre strony. Docenić je i dostrzec 
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okazję do zredefiniowania się. Znaleźć współczucie dla samych 

siebie i dla otaczających nas bliźnich, którzy też mogą cierpieć z 

powodu tej czy innych strat. Zanurzyć się w nowym życiu, bo to 

jest wszystko, co mamy do dyspozycji. 

Oto Sztuka Odwiązywania Się – wspaniałe narzędzie pomagające 

skutecznie radzić sobie z każdą stratą. 
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Lekcja 11. Jak skutecznie się odwiązywać? 

Dotychczas w ramach kursu Sztuki Odwiązywania Się poznaliśmy 

niektóre korzyści płynące z jej stosowania. Teraz czas na kon-

kretny przepis, jak się do tego zabrać. Jak rozwinąć w sobie tę po-

żyteczną umiejętność? Okazuje się, że nie wystarczy do tego 

pstryknięcie palcami. Choćby nawet najgłośniejsze! 

To trzeba wyćwiczyć – innej drogi nie ma. 

Najlepszą metodą będzie podzielenie tej złożonej umiejętności na 

czynniki pierwsze (umiejętności cząstkowe), ich niezależne opano-

wanie, a następnie połączenie w jedną harmonijną całość. 

Podobnie postępują tancerze, którzy szlifują każdy krok z osobna, 

zanim powstanie z nich jedna płynna figura baletowa. To właśnie 

zrobimy ze Sztuką Odwiązywania Się – podzielimy ją na kawałki i 

kolejno omówimy każdą z niezbędnych mini-umiejętności. 

Oto one – umiejętności cząstkowe, z których składa się Sztuka Od-

wiązywania Się: 

1. Zauważanie oznak: Kiedy trzymasz się czegoś, co cię rani, obja-

wia się to w różny sposób – na przykład złościsz się lub odwle-

kasz działanie. Świadome zauważanie tych symptomów jest 

pierwszą mini-umiejętnością. 
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2. Identyfikowanie ideału: Jaki ideał, do którego jesteś przywią-

zany, stanowi przyczynę dostrzeżonych oznak? 

3. Identyfikowanie szkody: Czy ten ideał sprawia, że cierpisz, że 

jesteś nieszczęśliwy, że pogarszają się twoje relacje? 

4. Odwiązywanie się od ideału: Jeśli ideał ci szkodzi, odwiązanie 

się od niego jest aktem miłości i współczucia. 

5. Dostrzeganie rzeczywistości: Gdy już odwiązałeś się od ideału, 

przyjrzyj się rzeczywistości – takiej, jaką jest. Zaakceptuj ją i od-

powiednio zareaguj na obiektywnie istniejące okoliczności przy-

rody. 

Pięć wymienionych powyżej mini-umiejętności to kompletny prze-

pis na skuteczne odwiązywanie się. Ale to nie wszystko – nadal 

pozostaje pytanie, co począć po odwiązaniu się. Ta sprawa rów-

nież zostanie omówiona w ramach naszego kursu. 

Ale najpierw przyjrzymy się bliżej poszczególnymi mini-umiejętno-

ściom Sztuki Odwiązywania Się, by następnie przejść do przećwi-

czenia ich razem w celu opanowania całej „płynnej figury baleto-

wej”, która usprawni nasze pomykanie po parkiecie życia. 
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Lekcja 12. ❶: Zauważanie oznak 

Pierwszą umiejętnością cząstkową Sztuki Odwiązywania Się jest 

zauważanie oznak przywiązania do czegoś szkodliwego. Zawsze 

pojawia się wówczas co najmniej jeden sygnał świadczący o cier-

pieniu, którego doświadczasz. 

Istnienie takich oznak wskazuje na potrzebę odwiązania się. 

Jakie to sygnały? Różne, ale do najpowszechniejszych należą: 

 gniew; 

 rozdrażnienie; 

 frustracja; 

 stres/niepokój; 

 depresja; 

 zazdrość; 

 poczucie zranienia; 

 pragnienie przekonania świata do swoich racji; 

 agresja; 

 odwlekanie; 

 żałowanie, że jest inaczej, niż mogłoby być; 

 ból bycia obrażonym; 
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 pragnienie, żeby sprawiedliwości stało się zadość; 

 agresywna jazda samochodem. 

Nie ma nic złego w takich emocjach i zachowaniach. Nie możemy 

im zapobiec, a powstrzymywanie się od tego typu odruchów tylko 

powiększa nasze cierpienie. Zatem pierwszą rzeczą, z jakiej należy 

zdać sobie sprawę, jest fakt, że wolno nam się tak czuć oraz że po-

winniśmy tych uczuć doświadczyć i je zaakceptować. 

Jednakże sygnały te mówią również o tym, że coś więcej jest na 

rzeczy. Gdy już więc odreagujemy, powinniśmy zatrzymać się na 

chwilę, zanim wybuchniemy ze zdwojoną siłą lub zrobimy coś, 

czego będziemy później żałować. W tym momencie możemy roz-

począć proces odwiązywania się, żeby nie przedłużać niepotrzeb-

nie naszego cierpienia. 

W jaki sposób ćwiczyć pierwszą umiejętność Sztuki Odwiązywania 

Się? To nauka jak każda inna, ale pierwszym jej krokiem jest zobo-

wiązanie się do zauważania oznak. Obserwując swoje reakcje, 

zdziwisz się, jak często stajesz się lekko poirytowany, sfrustrowany 

lub zły. Szczególnie wtedy, gdy wokół są inni ludzie. 

Po prostu zacznij to zauważać. Nie musisz przechodzić do kolej-

nych kroków Sztuki Odwiązywania Się. Przez kilka dni ćwicz umie-

jętność dostrzegania objawów, aż wejdzie ci to dobrze w krew. 
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Lekcja 13. ❷: Identyfikowanie ideału 

Gdy już zauważyłeś niepokojący sygnał, zastanów się, co jest 

prawdziwą przyczyną twojego zachowania lub źródłem szkodli-

wych emocji. 

To nie przypadek. Wystąpienie oznaki zostało czymś spowodo-

wane. Twój gniew nie jest tylko winą tych, którzy cię rozzłościli. 

Pewnie coś zrobili, ale to tylko zdarzenie jak każde inne – zerwa-

nie liścia z drzewa przez poryw wiatru albo oderwanie się okrucha 

skalnego od klifu. Po prostu stało się. Twój gniew wynika zaś stąd, 

że coś poszło nie po twojej myśli, a nie, że obiektywnie się wyda-

rzyło. 

Frustracja rodzi się z twojej niezgody na zajście tego, co zaszło, lub 

istnienie tego, co istnieje. 

Wyobraź sobie, że jesteś tylko kamerą rejestrującą przebieg zda-

rzeń – neutralnym obserwatorem, którym nie targają pragnienia, 

żeby rzeczy i ludzie zachowywali się zgodnie z jego wyobraże-

niami. W tym przypadku nie odczuwałbyś gniewu, ponieważ nie 

miałbyś żadnych preferencji co do pożądanego przebiegu „akcji”. 

Oczywiście w rzeczywistości nie jesteś żadną kamerą. Masz ocze-

kiwania wobec ludzi i idealną wizję świata oraz siebie samego. I to 

właśnie te oczekiwania i ideały są źródłem twojej złości i frustracji. 



SOS: Sztuka Odwiązywania Się  BiznesBezStresu.pl 

43 

Bo oczekiwania i ideały okazują się nie być rzeczywistością. Gdyby 

były, nie marszczyłbyś przecież czoła! A one są tylko twoją fanta-

zją na temat nieistniejącego świata. I właśnie to cię najbardziej 

irytuje. 

Spójrz zatem głęboko w otchłań swojej duszy i zastanów się, jaki 

ideał, do którego jesteś przywiązany, stanowi w tym przypadku 

praprzyczynę wystąpienia zaobserwowanego sygnału? 

Czasami identyfikacja ideału nie jest łatwa, ale ćwicząc, będziesz 

zdobywał coraz większą wprawę w tej dziedzinie. 

Oto kilka przykładów takich ideałów: 

1. Ludzie powinni być taktowni. 

2. Ludzie powinni być uczciwi. 

3. Ludzie powinni mnie szanować i nie obrażać. 

4. Ludzie powinni być pozytywnie nastawieni do życia, nie narze-

kać i nie grymasić. 

5. Odniosę sukces w tym, co robię. 

6. Będę miał się dobrze i robił tylko łatwe rzeczy. 

7. Moje życie będzie bezbolesne, wypełnione jedynie radością i 

przyjemnościami. 

8. Będę doskonale zmieniał swoje nawyki. 

9. Ludzie nie będą wchodzili mi w drogę. 

10. Narzędzia będą na swoim miejscu, gotowe do użycia. 
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11. Mój dom i biuro będą schludne, tak jak i ludzie, z którymi 

mieszkam i pracuję. 

12. Będę miał posłuszne dzieci. 

13. Moja żona i przyjaciele będą entuzjastycznie wspierali każdy 

mój pomysł. 

14. Wszyscy w mgnieniu oka będą dostrzegali moją błyskotliwość i 

pragnęli mnie zatrudnić. 

15. Osoby, które kocham, nigdy ode mnie nie odejdą i nie umrą. 

16. Moja miłość będzie zawsze odwzajemniana z taką samą siłą. 

To tylko początek listy – istnieją setki, a może nawet tysiące idea-

łów, które pielęgnujemy w obliczu różnych sytuacji. Możemy je zi-

dentyfikować, ponieważ ich naruszenie unieszczęśliwia nas w 

większym lub mniejszym stopniu. Są one odwrotnością rzeczywi-

stości. 

Po przećwiczeniu zauważania oznak zacznij analizować, jaki ideał 

jest praprzyczyną każdej z nich. Trenuj tak długo, aż nauczysz się z 

łatwością je identyfikować. 
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Lekcja 14. ❸: Identyfikowanie szkody 

Zauważyłeś oznakę i zidentyfikowałeś powodujący ją ideał. Ale co 

jest złego w odczuwaniu gniewu, frustracji, zazdrości czy w zranio-

nych uczuciach? Czyż to nie element człowieczeństwa? 

Tak, to niewątpliwie fragment naszego ludzkiego doświadczenia i 

nie ma nic złego w tym, że targają nami takie emocje. Jednak dzia-

łanie pod ich wpływem i przywiązywanie się do nich czyni nas nie-

szczęśliwymi, przedłuża nasz stres i pozwala mu urastać do nie-

zdrowych rozmiarów, szkodzi naszym relacjom, każąc nam mieć 

pretensje do bliźnich, a nawet szkodzi naszemu stosunkowi do nas 

samych, ponieważ złościmy się na siebie za to, że nie potrafimy 

dorównać ideałowi. 

A zatem ani odczuwanie emocji, ani posiadanie ideałów nie jest 

samo w sobie złe – powtórzmy to jeszcze raz: są naturalnymi ele-

mentami naszego ludzkiego doświadczenia. Ale jeżeli przynoszą 

nam i otaczającym nas ludziom szkodę, to lepiej z nich zrezygno-

wać. 

Jeśli ideały sprawiają, że zmieniamy świat na lepsze, nie ma po-

trzeby się od nich odwiązywać. Ideał może na przykład czynić nas 

współczującymi i wspaniałomyślnymi ludźmi. Nie ma nic złego w 

posiadaniu ideałów. W gruncie rzeczy życie bez nich byłoby praw-

dopodobnie niemożliwe. 
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Odwiązanie się od ideału przynosi nam korzyść tylko wtedy, gdy 

szkodzi on nam lub naszemu otoczeniu. 

Tak więc, gdy zauważyłeś oznakę i zidentyfikowałeś powodujący 

ją ideał, zadaj sobie pytanie, czy jest on dla kogoś szkodliwy. W 

przypadku gniewu lub innych negatywnych emocji z pewnością 

tak jest. 

Gdy zidentyfikujesz szkodę, odwiązanie się od ideału jest aktem 

współczucia mającym na celu zakończenie cierpienia. Samo od-

wiązanie się może boleć – przecież ideały w dużej mierze definiują 

to, kim jesteśmy, i określają nasz światopogląd. Ale ból ten jest za-

zwyczaj niczym w porównaniu z korzyściami płynącymi z odwiąza-

nia się od czegoś, co rani nas albo otaczających nas ludzi. 

Ćwicz identyfikowanie szkody, gdy tylko dostrzeżesz oznakę i zi-

dentyfikujesz ideał. Ta część Sztuki Odwiązywania Się wcale nie 

jest taka trudna. 

 

 



SOS: Sztuka Odwiązywania Się  BiznesBezStresu.pl 

47 

 

Lekcja 15. ❹: Odwiązywanie się od ideału 

Tak więc odwiązanie się od ideału może być aktem współczucia, 

jeżeli ideał ten przynosi szkody. 

Oto sposób postępowania pozwalający odkryć w sobie pokłady 

współczucia i miłości, które są niezbędne w procesie odwiązywa-

nia się. 

Po pierwsze szczerze i z przekonaniem życz sobie i swojemu oto-

czeniu szczęścia. 

Zidentyfikuj ideał, który jest przyczyną cierpienia. 

Poczuj w sobie pragnienie zakończenia tego cierpienia przez od-

wiązanie się od ideału. 

Jeśli odwiązanie się od ideału sprawia ci trudność, przestań sku-

piać się na pożądaniu go i wyobraź sobie, jaka harmonia zapano-

wałaby wokół ciebie, gdybyś jednak z niego zrezygnował. 

Uspokój i rozluźnij swoje serce i umysł, żeby twój ideał mógł spo-

kojnie odpłynąć w siną dal. Zaciśnięta dotąd klatka piersiowa 

otwiera się, zaczynasz głębiej oddychać, ciepłe uczucie miłości wy-

pełnia cię od środka i uwalnia od ciężaru kamienia, który cały czas 

nosiłeś w sobie. 

Jesteś teraz nową osobą – uboższą o jeden ideał (przynajmniej w 

tym momencie – ideały czasem powracają). Jesteś kimś innym, co 
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oznacza, że to swoje nowe „ja” możesz całkowicie zredefiniować – 

na przykład posiąść siłę spokoju i współczucia. 

Bądź tą nową osobą. 

Gdy już odwiążesz się od ideału (co wymaga nieco praktyki), po-

wstaje pytanie: co dalej? Zastanowimy się nad tym w kolejnych 

rozdziałach: „❺: Dostrzeganie rzeczywistości” i „Co robić po od-

wiązaniu się”. 
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Lekcja 16. ❺: Dostrzeganie rzeczywistości 

Powiedzmy, że udało ci się już odwiązać od ideału. Nie zawsze jest 

to łatwe – przećwiczysz tę umiejętność w następnym rozdziale, 

ale powiedzmy, że tego dokonałeś. 

Teraz nadszedł czas na przyjrzenie się rzeczywistości – takiej, jaką 

ona jest naprawdę. Zaakceptowania istniejącego stanu rzeczy i 

odpowiedniego zareagowania. 

Na przykład jesteś niezadowolony z zachowania swojego syna, 

któremu nie udaje się sprostać stawianym przez ciebie wymaga-

niom. Widzisz, że to niezadowolenie i ideał leżący u jego podstaw 

wpędzają cię w depresję, więc – zgodnie z SOS – starasz się od-

wiązać od tego ideału. Spoglądasz na syna i próbujesz go ujrzeć 

takim, jaki jest. To dobry człowiek, wypełniony nadziejami i pra-

gnieniem bycia szczęśliwym, ale też przygnieciony cierpieniem i 

niepewnością, jak postępować w dzisiejszym niestabilnym świe-

cie. Taka jest rzeczywistość twojego syna. 

Możesz ten stan rzeczy odrzucić lub zaakceptować. Spróbuj 

wspólnie z synem poczuć jego cierpienie. Spróbuj być wdzięczny 

za to, że jest tym, kim jest. Po prostu z nim bądź i poczuj radość 

płynącą z tej możliwości i z wyboru, którego dokonałeś. 
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Gdy wreszcie zobaczysz, kim naprawdę jest twój syn, okaże się, że 

możesz wiele zrobić, ale najpierw musisz zejść z piedestału i popa-

trzeć mu prosto w oczy. 

Ta prawda dotyczy nie tylko kontaktów z bliźnimi, ale również 

twojego stosunku do siebie samego. Zamiast oceniać się w kon-

frontacji z ideałem opisującym, kim powinieneś być, ujrzyj swoje 

odbicie w lustrze rzeczywistości. 

Ta prawda dotyczy także wszystkiego, co cię otacza: praktycznie 

nic nie wygląda tak, jak „chciałyby” twoje ideały. Ale… i tak jest 

całkiem nieźle – tak, jak jest. 

Filozofię tę świetnie ilustruje finałowa scena z filmu „Chłopaki nie 

płaczą”: 

 Bąbel: Hej, panowie, obudźcie się, chyba jesteśmy na miejscu. 

 Serfer: No, mam przeczucie, że jesteśmy blisko. 

 Laska: Wiecie co, pójdę sprawdzić, co jest za górką. 

 Bąbel i Serfer sikają, a Laska idzie na górkę. 

 Bąbel: I co, są bunkry? 

 Laska: Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście! 

Skieruj moc swojej uwagi na rzeczywistość i z całej siły postaraj się 

ją dostrzec – taką, jaka jest. Na tym etapie to wszystko. W następ-

nym rozdziale poznamy skuteczne ćwiczenia pozwalające opano-

wać Sztukę Odwiązywania Się. 
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Lekcja 17. Ćwiczenie umiejętności odwiązywania się 

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy pięć mini-umiejętności 

SOS, a teraz przećwiczymy je i złożymy z nich jeden potężny, nie-

zawodny proces uzdrawiania. 

Oto rekomendacje, jak ćwiczyć Sztukę Odwiązywania Się: 

1. Po pierwsze zobowiąż się do codziennych, choćby kilkuminu-

towych ćwiczeń. Bez silnego postanowienia nic z tego nie bę-

dzie. Ale nie jest ono wcale takie trudne! Przecież nie zajmie ci 

to zbyt dużo czasu. Najważniejsze, żebyś tylko o tym pamiętał. 

Podejmij to zobowiązanie, ponieważ Sztuka Odwiązywania Się 

pomoże ci być szczęśliwszym człowiekiem, skuteczniej radzić so-

bie ze zmianami, zredukować odkładanie ważnych zadań na 

później i utrzymywać dobre stosunki z bliźnimi. Zobowiąż się 

również wobec kogoś bliskiego lub kogoś, kto nadaje się na 

strażnika twoich postanowień. Przyrzekanie czegoś sobie sa-

memu jest wspaniałe, ale jeśli chcesz do sprawy podejść poważ-

nie, daj komuś prawo do kontrolowania twojej pilności. 

2. Zarezerwuj czas na ćwiczenia. Wystarczy kilka minut rano, wie-

czorem albo w porze lunchu. Wyznacz konkretną godzinę, po-

nieważ w przeciwnym przypadku będą z tego nici. 

3. Stosuj przypominajki. Żeby nie zapomnieć o zobowiązaniu, 

przyklej karteczkę na monitorze lub klawiaturze komputera, 
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wpisz zadanie do kalendarza, ustaw alarm w komórce, poproś o 

szturchnięcie swojego strażnika postanowienia. Umieść przypo-

minajkę tam, gdzie nie będziesz w staniej jej przeoczyć. To bar-

dzo ważne – większość ludzi pomija ten krok i zapomina o ćwi-

czeniu nowego nawyku. 

4. Codziennie usiądź i ćwicz. Zacznij od dziś. Na początek wystar-

czą 2-3 minuty. Zawiadom swojego strażnika zobowiązania, że 

właśnie wywiązałeś się z obietnicy. Rozpocznij ćwiczenie od zau-

ważania oznak, iż jesteś do czegoś przywiązany. Przez kilka dni 

staraj się zapamiętywać te oznaki, a następnie przejdź do iden-

tyfikowania związanych z nimi ideałów. Po następnych kilku 

dniach zacznij dostrzegać szkody, jakie te ideały wyrządzają w 

twoim życiu, a potem przećwicz odwiązywanie się od nich z mi-

łością i współczuciem. Na koniec skup się na dostrzeganiu rze-

czy i ludzi takimi, jakimi są. 

Nie musisz oddzielnie ćwiczyć umiejętności, które nie sprawiają ci 

trudności. Jeśli z łatwością dostrzegasz oznaki, ideały i szkody, 

przejdź od razu do ćwiczenia odwiązywania się. 

Następne ćwiczenia: Gdy już nabierzesz wprawy w stosowaniu 

mini-umiejętności, wypróbuj w codziennej praktyce następujące 

ćwiczenie: 

Wybiegnij myślami w przyszłość i uświadom sobie, że któregoś 

pięknego dnia przyjdzie ci umrzeć. Umrą też wszyscy twoi zna-

jomi. I zwierzęta. I rośliny. A wszystko, co masz w domu, rozpad-

nie się lub zgnije. To naturalna kolej rzeczy: stare odchodzi, nowe 
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się rodzi. Nic nie trwa wiecznie. Zobacz, jak wszystko się zmienia, 

umiera, rozpada i powstaje na nowo. 

A teraz rozważ daremność prób przeciwstawienia się tym zmia-

nom. Popatrz, jakie to wszystko tymczasowe i jak wielkie cierpie-

nie wynika z pragnienia, by świat pozostawał wciąż taki sam. Pra-

gnienie, by ktoś nie umarł, nie jest przecież w stanie zapobiec jego 

śmierci, ale ty odczuwasz niepokój, ponieważ chciałbyś, żeby było 

inaczej. Postaraj się dostrzec, jak odwiązanie się od tego chciej-

stwa i akceptacja ciągłej zmienności otoczenia pozwoli ci być spo-

kojniejszym i szczęśliwszym. Zanurz się w tym odwiązaniu. Posma-

kuj piękna tkwiącego w ciągłych zmianach i odradzaniu się świata. 

Zaakceptuj wszechobecną nietrwałość. 

Kolejne ćwiczenia: Te codzienne ćwiczenia są tylko początkiem. 

Gdy już nabierzesz wprawy w poszczególnych krokach SOS, zobo-

wiąż się do dostrzegania oznak przywiązania wtedy, kiedy one wy-

stępują – w ciągu dnia, a nie tylko w wyznaczonym do tego celu 

czasie. Możesz zacząć to robić od razu, jeśli cały proces odwiązy-

wania się jest dla ciebie czymś naturalnym. 

Jeśli z łatwością zauważasz pojawiające się oznaki, ćwicz kolejne 

kroki procesu. Po pewnym czasie natychmiastowa analiza nie bę-

dzie sprawiała ci większej trudności – szczególnie w przypadkach, 

gdy stawka nie jest zbyt wysoka. Bo gdy emocje szaleją, nie ma 

mowy o ćwiczeniu Sztuki Odwiązywania Się. Wówczas po prostu 

poczuj te emocje i spróbuj powstrzymać się z reakcjami do czasu, 
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aż ochłoniesz i będziesz w stanie przeprowadzić całą procedurę z 

należną uważnością. 

Jeśli odwiązywanie się nie przychodzi ci łatwo: Zwykle porzuce-

nie ideału stanowi najtrudniejszy element Sztuki Odwiązywania 

Się. Oto kilka sugestii, jak sobie z tym radzić: 

 Najpierw przećwicz procedurę w odniesieniu do trywialnych 

przypadków, takich jak pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy, 

na których ci nie zależy. 

 Stosuj ćwiczenia w niewielkich dawkach. Na przykład spróbuj 

odwiązać się od ideału „perfekcyjnie schludnego domu” tylko 

na jeden dzień, a nie na całe życie. 

 Ćwicz wobec osób, z którymi łączą cię dobre relacje. Jeśli masz z 

kimś napięte stosunki, trudno ci będzie się odwiązywać. Łatwiej 

zaczynać w bezproblemowym otoczeniu. 

 Ćwicz chwilowe odwiązywanie się od pragnień, takich jak kupie-

nie czegoś albo wypicie kieliszka wina. Na przykład na pięć mi-

nut. I jeszcze na pięć minut. A potem w nagrodę zaspokój to 

pragnienie. 

 Ćwicz odwiązywanie się od rozproszeń. Najpierw tylko przez 10 

minut. Usiądź i skup się na tym, co masz zrobić, nie pozwalając 

uwadze odpływać ku przyciągającym ją błyskotkom. Chwilowo 

odwiąż się od nich, dostrzegając jednocześnie kryjący się za 

nimi ideał („życie lekkie, łatwe i przyjemne”) i związaną z nim 

szkodę, jakiej doznajesz. 
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Doskonalenie: Jeśli zapominasz o ćwiczeniach lub dopada cię 

zniechęcenie, pomocne mogą być dwie następujące taktyki: 

 Codziennie składaj raport z postępów swojemu strażnikowi po-

stanowień. Za pomocą poczty elektronicznej wymieniajcie się 

opiniami na temat skuteczności ćwiczeń. Albo prowadźcie 

dzienniki i dwa razy w tygodniu omawiajcie, co w nich zapisali-

ście. 

 Umieść ćwiczenia w swoim tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod 

koniec tygodnia sprawdź, czy postępowałeś zgodnie z tym pla-

nem, a jeśli nie, co stanęło ci na przeszkodzie. Jak możesz temu 

zapobiec w przyszłości? Na podstawie tej analizy zmodyfikuj 

swój rozkład zajęć na następny tydzień. W ten sposób co sie-

dem dni będziesz miał okazję do optymalizacji swojego harmo-

nogramu ćwiczeń tak, żeby był jednocześnie realny i skuteczny. 
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Lekcja 18. Co robić po odwiązaniu się? 

Odwiązywanie się i odkrywanie rzeczywistości takiej, jaką jest, 

to… jeszcze nie wszystko. Powstaje pytanie, jak zachowywać się 

po porzuceniu szkodliwych ideałów i skupieniu uwagi na tym, co 

istnieje naprawdę. 

Oto kilka niezłych tematów do przećwiczenia: 

 Zaakceptuj tę chwilę za to, czym jest, bądź za nią wdzięczny i 

ciesz się nią. 

 Zaakceptuj kogoś za to, kim jest, i ciesz się jego towarzystwem. 

Po prostu z nim bądź. 

 Zaakceptuj siebie za to, kim jesteś, i bądź z siebie zadowolony. 

 Zauważ, że ktoś (albo ty) zachowuje się w określony sposób dla-

tego, że cierpi, i spróbuj wydobyć z głębi swojego serca współ-

czucie. 

 Zauważ, że istnieje konkretny problem do rozwiązania i nie jest 

to gniew, który w tej chwili obydwoje odczuwacie (bo gniew 

jest tylko symptomem). Odwiązanie się od ideału i od gniewu 

pozwoli wam w ciszy i spokoju wspólnie rozbroić tę minę. 

 Odwiąż się od ideału, dostrzeż rzeczywistość taką, jaka jest, i 

odpowiednio na nią zareaguj. Nie odbieraj tego osobiście. Po 

prostu zareaguj na rzeczywistość. 
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 Żyj w rzeczywistości takiej, jaka jest. Nie oceniaj jej. Po prostu 

bądź. Przez chwilę nie próbuj rozwiązywać problemów i nie usi-

łuj osiągać czegokolwiek. 

 Odwiąż się od kontroli nad sprawami i pozwól im się trochę 

"pozdarzać". Towarzysz im, nie próbując nimi sterować. 

 Zauważ nietrwałą naturę rzeczywistości. Popatrz, jak się zmie-

nia i płynie od chwili do chwili. To fascynujący i pouczający pro-

ces edukacji. 

Są też oczywiście i inne możliwości, ale powyższe wskazówki po-

winny podpowiedzieć ci, co robić po odwiązaniu się. 

 

 



SOS: Sztuka Odwiązywania Się  BiznesBezStresu.pl 

58 

 

Lekcja 19. Czym nie jest odwiązywanie się? 

Istnieje wiele nieporozumień i obiekcji dotyczących idei odwiązy-

wania się. Przede wszystkim dlatego, że pozostaje ona w sprzecz-

ności ze sposobem myślenia, do którego przywykliśmy od urodze-

nia. Nauczono nas, że powinniśmy niestrudzenie próbować nad 

wszystkim panować, zmieniać rzeczywistość, walczyć o sprawiedli-

wość i porządek, wymuszać na ludziach uprzejme i uczciwe zacho-

wanie oraz czynić siebie i świat lepszymi. 

Akceptacja i odwiązywanie się nie pasują do takiego światopo-

glądu. 

Ale współczucie, miłość, ból i gniew należą do niego, więc powin-

niśmy postrzegać akceptację i odwiązywanie się jako narzędzia do 

radzenia sobie z tymi uczuciami. 

Czym nie jest odwiązywanie się: 

1. Odwiązywanie się nie jest poddawaniem się. Powiedzmy, że z 

czymś walczysz. Odwiązanie się od ideału wygląda na poddanie 

się i pozwolenie przeciwnikowi na wygraną. Ale w rzeczywisto-

ści walka nie toczy się o wygraną. Chodzi o rozwiązanie pro-

blemu i lepsze ułożenie wzajemnych stosunków. Jeśli odwiążesz 

się od tego, co cię denerwuje, to uspokoisz swój głos i wypełnisz 

go współczuciem, kierując rozmowę na rozsądne tory: co poszło 
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źle (a nie, kto jest winien) i jak temu zaradzić. Możesz nawet po-

wiedzieć o swoich uczuciach, nie urażając jednocześnie uczuć 

drugiej osoby. Nie chodzi o poddawanie się, ale o skuteczne 

rozwiązanie problemu. 

2. Odwiązywanie się nie jest odgrywaniem roli ofiary. Jeśli ktoś 

wyrządził ci jakąś przykrość, nie jest to rzecz, nad którą możesz 

przejść do porządku dziennego. Z pewnością czujesz się zra-

niony, zły i sponiewierany. Nie ma nic złego w tych emocjach i 

nie powinieneś ich dusić w zarodku. Ale rodzące się jednocze-

śnie pragnienie zemsty jest szkodliwe zarówno dla ciebie, jak i 

dla osoby, która cię skrzywdziła. I choć może się wydawać, że 

danie jej nauczki będzie dobrym uczynkiem, w rzeczywistości ni-

gdy nie doprowadzi to do polepszenia sytuacji. Nie staniesz się 

od tego szczęśliwszy (chyba, że jesteś patologicznym złośliw-

cem), ponieważ wyrządzenie komuś krzywdy nie przynosi nor-

malnemu człowiekowi satysfakcji. Przedłużysz tylko czas trwa-

nia swojego cierpienia. Zamiast tego możesz odwiązać się od 

cierpienia (gdy minie pierwszy ból) i rozpocząć proces uzdrawia-

nia swojej duszy. Najważniejszą rzeczą jest zapomnieć o ze-

mście. Uzdrawianie duszy pozwoli ci wybrać szczęście zamiast 

dozgonnego cierpienia z powodu czyjegoś niecnego postępku. 

3. Odwiązywanie się nie jest przeciwieństwem ulepszania. Ludzie 

myślą, że potrzebują ideałów, żeby doskonalić swoje życie i sie-

bie samych, więc odwiązywanie się od nich kojarzy im się ze sta-

gnacją. Po pierwsze – jeżeli ideał ci służy, nie ma potrzeby się od 



SOS: Sztuka Odwiązywania Się  BiznesBezStresu.pl 

60 

niego odwiązywać! Ale jeśli ci szkodzi, powinieneś się go po-

zbyć, nawet gdy wydaje się to trudne. Po drugie – potrzebujesz 

„ulepszenia” tylko wtedy, gdy uważasz, że nie jesteś jeszcze do-

statecznie dobry. A po prawdzie, przecież masz już wszystko, 

czego potrzebujesz, żeby być szczęśliwym. Będziesz wystarcza-

jąco dobry, jeśli tylko odwiążesz się od ideałów, które sobie wy-

myśliłeś, i zaakceptujesz się takim, jakim jesteś. Postaraj się do-

strzec cud w samym swoim istnieniu. Teraz, kiedy już zaakcep-

towałeś siebie, możesz wciąż pracować nad nowymi, pożytecz-

nymi nawykami, ale nie po to, żeby dorównać jakiemuś idea-

łowi, lecz po to, żeby wyrazić działaniem swoje współczucie dla 

siebie i dla innych. 

4. Odwiązywanie się nie jest przyzwoleniem na bezkarność. Tak, 

ludzie potrafią się brzydko zachować i z pewnością będziesz 

chciał, żeby ponieśli za to karę lub zmienili swoje postępowanie. 

Ale jeśli skupisz się na wymierzaniu sprawiedliwości, będziesz 

cały czas wściekły i tak naprawdę nie uda ci się zmienić bliźnich. 

Bo ludzie nie zmieniają się pod wpływem krzyku. Mogą spróbo-

wać to zrobić, jeśli odwiążesz się od gniewu i współczująco po-

rozmawiasz z nimi na temat danego problemu. Albo nie spró-

bują… Ale w obu przypadkach pozbędziesz się swojej złości i 

staniesz się szczęśliwszym człowiekiem. 

5. Odwiązywanie się nie jest przyzwoleniem na zamienienie 

domu w chlew. Jeśli jesteś przywiązany do ideału opisującego, 

jak powinien wyglądać twój dom (albo samochód czy ogródek), 

możesz frustrować się i złościć, gdy inni ludzie nie pomagają ci 
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w utrzymaniu należytego porządku. Potem masz do nich pre-

tensje i zapewne wylewasz na nich kubły pomyj. To jednak 

wcale cię nie uszczęśliwia – psuje tylko wasze wzajemne sto-

sunki. Ale czy to oznacza, że całe sprzątanie ma spaść tylko na 

ciebie albo że powinieneś się godzić na totalny bałagan? Nieko-

niecznie. Gdy odwiążesz się od ideału, że każdy powinien dbać o 

porządek, pozbędziesz się złości i urazy. To pozwoli ci się uspo-

koić i zaakceptować ludzi za to, kim są (i dostrzec, jak cierpią i 

jak bardzo brakuje im dobrych nawyków niezbędnych do reali-

zacji twojego ideału). Ta akceptacja pomaga w pielęgnowaniu 

relacji międzyludzkich, a także umożliwia spokojną i wypełnioną 

współczuciem rozmowę na temat rozwiązania problemu. A co, 

jeśli nie chcą go rozwiązać? Cóż, możesz zaakceptować fakt, że 

nie da się sterować ludźmi, i skupić się na tym, na co masz 

wpływ. Takie podejście jest frustrujące tylko wtedy, gdy sądzisz, 

że powinieneś dysponować władzą nad myślami i działaniami 

bliźnich. Czasami skuteczne jest spisanie i przyjęcie przez 

wszystkich lokatorów regulaminu domowego określającego ich 

prawa i obowiązki. Możesz też się wyprowadzić, jeśli nie jesteś 

w stanie dogadać się z innymi domownikami. Jednak najlepiej 

pokazać na własnym przykładzie, jak należy postępować, i 

sprawdzić, czy koledzy „podłapują wzorce”. I nie przestawać 

mówić im o swoich uczuciach związanych z porządkiem w 

domu, mając nadzieję, że przyniesie to pożądany skutek. Naj-

ważniejsze, że wszystko to robisz bez urazy i gniewu. 
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6. Odwiązywanie się nie jest przeciwieństwem czynienia świata 

lepszym. Czynienie świata lepszym jest wspaniałe, ale jeśli 

twoje ideały na ten temat (że każdy powinien zachowywać się 

nieskazitelnie i wnosić swój wkład do realizacji celów, które 

uznajesz za słuszne) sprawiają, że cierpisz, to znaczy, iż nadszedł 

czas, by poluzować więź, która cię z nimi łączy. Zaakceptuj fakt, 

że świat, choć nieidealny, jest wspaniały taki, jaki jest. Zauważ 

też, że po uspokojeniu emocji i zaakceptowaniu świata, wciąż 

możesz dostrzegać ludzkie cierpienie i współczującym działa-

niem czynić życie bliźnich lepszym. 

7. Odwiązywanie się nie jest pozwalaniem innym na pozostawa-

nie w błędzie. Bardzo często jednym z największych źródeł fru-

stracji jest pragnienie udowodnienia innym, że to my mamy ra-

cję, a nie oni. Stajemy się źli i nieustępliwi, prowokując podobną 

postawę drugiej strony sporu. W ten sposób wszyscy unieszczę-

śliwiamy się nawzajem i psujemy nasze relacje. A przecież mo-

żemy odwiązać się od ideału (że mamy rację) i zaakceptować 

fakt, iż nasze poglądy na sprawę są odmienne. A potem na tę 

odmienność spokojnie i współczująco zareagować. Czy rzeczy-

wiście wbicie do umysłu oponenta naszych racji w tej sprawie 

jest takie ważne? A może lepiej zadbać o dobre stosunki mię-

dzyludzkie i wypracować jakieś alternatywne rozwiązanie, które 

przybliży wszystkich do wspólnych celów? 

8. Odwiązywanie się nie jest przyzwoleniem na łamanie zasad 

współżycia społecznego. Ludzie powinni się wzajemnie szano-

wać. Powinni być sprawiedliwi i nie zajeżdżać sobie bezczelnie 
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drogi. Istnieją wszak pewne standardy współżycia społecznego! 

Czy więc, odwiązując się, nie rezygnujemy z nich całkowicie? 

Nie! Chodzi o odwiązanie się od ideału, że każdy przez cały czas 

będzie przestrzegał tych zasad. W rzeczywistości wiele osób bę-

dzie to robiło, a inni wręcz przeciwnie. Zapewne ci drudzy cier-

pią z jakiegoś powodu, co oczywiście w żaden sposób nie uspra-

wiedliwia ich nagannego zachowania, ale pozwala nam wyzwa-

lać naszą empatię i współczująco z nimi koegzystować. I wyba-

czać im. Niewykluczone, że możemy ich przekonać do respekto-

wania zasad, ale na to zbytnio nie liczmy. W przypadku niepo-

wodzenia po prostu odwiążmy się od naszej frustracji. W grupie 

współpracowników, znajomych czy współlokatorów możemy 

przedyskutować standardy współżycia społecznego i przyjąć ob-

owiązujące reguły zachowania, ale to też nie daje nam całkowi-

tej gwarancji ich przestrzegania zawsze i przez wszystkich. I gi-

tara – jak mawia w takich sytuacjach Ferdynand Kiepski z Wro-

cławia. 

Przykłady, czym nie jest odwiązywanie się, można by mnożyć w 

nieskończoność, ale łatwo jest zauważyć pewien wspólny mia-

nownik: wszystko zaczyna się od porzucenia szkodliwych wyobra-

żeń i zaakceptowania rzeczywistości po to, żeby podjąć odpowied-

nie działania i zmniejszyć cierpienie do minimum. 

I to jest ta wielka zmiana w stosunku do naszych przyzwyczajeń. 

Zmiana, którą warto solidnie przećwiczyć. 
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Lekcja 20. Przykłady odwiązywania się 

Jak zatem wygląda odwiązywanie się w codziennej praktyce? 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom: 

 Twój współpracownik jest wobec ciebie niegrzeczny. Twoją 

pierwszą reakcją może być gniew i uczucie bycia obrażanym, 

ponieważ jesteś przywiązany do ideału opisującego, jak ludzie 

powinni cię traktować. Niestety ten gniew tylko pogarsza 

sprawę, czyniąc cię złym i nieszczęśliwym. Zamiast tego odsuń 

ideał i gniew na bok i dostrzeż cierpienie, jakie musi dręczyć tę 

osobę, skoro tak się zachowuje. Albo szczególnie dziś dotyka go 

ta męka i każe mu wydzierać się na ciebie (ponieważ nie może 

poradzić sobie ze swoimi problemami), albo robi to z przyzwy-

czajenia, niosąc cierpienie przez całe swoje życie. Możesz zrozu-

mieć to cierpienie, bo kiedyś też z pewnością na kogoś nakrzy-

czałeś, zanim zrozumiałeś, że to błąd, który popełnia każdy czło-

wiek. Widząc to cierpienie i współczując, możesz odpowiednio 

zareagować w nadziei zmniejszenia dotkliwości bólu, który mu 

towarzyszy. Później, gdy emocje opadną, możesz spróbować 

spokojnie wytłumaczyć współpracownikowi, że poczułeś się nie-

grzecznie potraktowany, i zaproponować wspólne obmyślenie 

lepszych sposobów wyrażania frustracji. 

 Twój syn nie sprząta w swoim pokoju. Złości cię to, ponieważ 

oczekujesz od syna innego zachowania – jest taki bezduszny, 
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upominałeś go już z tysiąc razy itp. Źródłem twojego gniewu nie 

jest twój syn, ale ideał, jak powinien się zachowywać. Jego po-

stępowanie nie dorównuje temu ideałowi, więc denerwujesz się 

i marszczysz czoło. Psuje to twoje stosunki z młodym, ponieważ 

obrzucasz go pretensjami, jaki to jesteś nieszczęśliwy z jego po-

wodu, a on – co zrozumiałe – przyjmuje postawę obronną, zmę-

czony tymi wybuchami. I wcale cię to nie uszczęśliwia. Zamiast 

tego odłóż na chwilę na bok swój ideał, uspokój się i ujrzyj swo-

jego syna takiego, jakim jest: to dobry, pragnący szczęścia czło-

wiek, który nie ma wyrobionych prawidłowych nawyków (ty też 

ich nie masz) albo po prostu mający inne priorytety. Jego droga 

do szczęścia jest inna niż twoja. Doceń więc w nim to, kim na-

prawdę jest, przyjrzyj się, co go uszczęśliwia, przytul go i spędź 

trochę czasu w jego świecie. A jeśli jego nawyki w dziedzinie 

sprzątania pozostawiają wiele do życzenia, może uda wam się 

spokojnie o tym porozmawiać i znaleźć zadowalające was obu 

rozwiązanie – uwzględniające twoją pomoc w zastąpieniu sta-

rych nawyków nowymi. 

 Twoja córka wpada w złość. Nie zachowuje się zgodnie z twoim 

ideałem perfekcyjnego dziecka, więc jesteś sfrustrowany. Wy-

buchasz, działasz pod wpływem gniewu, a to rani zarówno ją, 

jak i ciebie. Zamiast tego usuń sprzed swoich oczu ideał, jaka 

powinna być nieskazitelna, i zaakceptuj jej „złe” zachowanie. 

Zauważ, że to ona jest sfrustrowana i postępuje w jedyny, znany 

jej sposób pozwalający okazywać tego typu uczucia. Ma te same 

problemy z odwiązywaniem się co ty! I robi to fatalnie. Możesz 
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zatem (1) dostrzec jej cierpienie, (2) dodać jej otuchy w tym 

cierpieniu, (3) spokojnie zacząć ją uczyć lepszych sposobów ra-

dzenia sobie z frustracją. Ale dopiero wtedy, gdy jej emocje 

opadną. Pamiętaj, że ona zapamiętuje, jak ty to robisz, a nie, co 

o tym mówisz. Świeć więc przykładem, odwiązując się i pozby-

wając frustracji, a ona zacznie cię naśladować. 

 Twój ojciec umiera na raka. To bardzo smutna sytuacja. Na-

tychmiast pojawia się poczucie straty i żalu. I doświadczasz tego 

miesiącami, kiedy on umiera. Chciałbyś, żeby poczuł się lepiej. 

Chciałbyś, żeby nie umarł. To są ideały (zdrowy tata mający 

przed sobą lata życia), które nijak mają się do rzeczywistości. 

Cóż więc możesz począć? Postaraj się odwiązać od tych ideałów 

i zaakceptuj swojego ojca takiego, jakim teraz jest (umierający), 

jednocześnie akceptując jego i swoje cierpienie. Bądź z nim i do-

ceń jego obecność. Bądź wdzięczny za dany wam czas i za 

wszystko, co od niego otrzymałeś. Niech twoje współczucie po-

maga mu przejść przez jego cierpienie. Zastanów się też nad 

swoim życiem i zdaj sobie sprawę, że twój czas również kiedyś 

się skończy. Czy chcesz, żeby był wypełniony żalem, że nie 

wszystko układa się tak, jakbyś chciał, czy wypełniony budowa-

niem dobrych relacji, znajdowaniem szczęścia i obdarowywa-

niem nim innych. 

 Odnosisz wrażenie, że twoja żona oddala się od ciebie i prze-

stajesz być dla niej ważny. Jesteś sfrustrowany i urażony, po-

nieważ towarzyszka twojego życia nie zachowuje się tak, jak 
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pielęgnowany przez ciebie ideał (kochająca, ciepła i opiekuńcza 

przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku). To prowokuje twoje 

negatywne reakcje, które jeszcze bardziej szkodzą waszemu 

związkowi i czynią cię nieszczęśliwym. Zamiast tego spróbuj od-

wiązać się od wyobrażenia, jak powinna się zachowywać, i ujrzyj 

ją taką, jaka jest: cierpiącą. Pewnie coś ją dręczy i możesz w tej 

sprawie okazać jej współczucie. Niewykluczone, że chciałaby o 

tym z tobą porozmawiać albo po prostu znaleźć chwilę wy-

tchnienia. Przypomnij sobie, jak ty też kiedyś potrzebowałeś 

przestrzeni, żeby poradzić sobie ze swoimi sprawami. Zrozum, 

że nie chodzi tu o ciebie, ale o coś, co ją gnębi. A gdy emocje już 

opadną, koniecznie porozmawiaj z nią o tych kłopotach i wspól-

nie zastanówcie się nad rozwiązaniem problemu. 

 Masz dziś za dużo do zrobienia. Denerwujesz się, ponieważ 

twój ideał mówi, że roboty powinno być tyle, ile jesteś w stanie 

dobrze wykonać, pracując w ciszy i spokoju. Stres psuje ci dzień 

i uniemożliwia odpowiednie skupienie się na pracy, przez co 

cierpi jej jakość. Zamiast tego spróbuj odwiązać się od ideału. 

Zaakceptuj swoje cierpienie i dodaj sobie otuchy. Zaakceptuj 

fakt, że masz masę roboty i zbyt mało czasu. Wykorzystaj ten 

ograniczony czas mądrze i zajmuj się kolejno każdym zadaniem 

tak dobrze, jak możesz, biorąc pod uwagę upływające minuty. 

Renegocjuj terminy, jeśli staje się oczywiste, że ich nie dotrzy-

masz. Nie możesz skupiać się jednocześnie na więcej niż jednej 

rzeczy, więc tego nie rób. Załatwiaj po kolei każdą sprawę i ak-
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ceptuj granice swoich możliwości. Przekonasz się, że w ten spo-

sób nauczysz się pracować spokojnie i dokładnie, a twój stres 

zamieni się w satysfakcję. 

 Chciałbyś zadbać o swoją formę, ale nie możesz się do tego za-

brać. Nie jesteś w stanie sprostać swoim ideałom, jak bardzo 

powinieneś być zdyscyplinowany, i to cię tak frustruje, że całko-

wicie tracisz wiarę w swoje siły. Podjadasz więc słodycze i bez-

myślnie siedzisz przed telewizorem, żeby ukoić dręczące cię 

przygnębienie. W ten sposób na dłuższą metę tylko pogarszasz 

sytuację. Zamiast tego odwiąż się od ideału dotyczącego twojej 

dyscypliny. Zaakceptuj to, że cierpisz, że jesteś bardzo zajęty i 

zmęczony, i że z tych właśnie powodów unikasz ćwiczeń. Wy-

krzesaj współczucie dla samego siebie. Potraktuj ćwiczenia jako 

sposób okazania tego współczucia i złagodzenia cierpienia. W 

ten sposób zmniejszysz swój stres i zaczniesz lepiej o sobie my-

śleć. Pozostaw za sobą wspomnienia poprzednich porażek i 

opracuj lepszy plan zajęć, który pomoże ci usunąć dotychcza-

sowe przeszkody (kładź się wcześniej spać, jeśli jesteś zmę-

czony, ćwicz podczas lunchu, jeśli nie masz czasu po pracy itp.). 

Ćwicz tu i teraz zamiast dumać, czym ćwiczenia mogłyby być, 

ale nie są (lekkie, łatwe i przyjemne). 

 Liczyłeś, że otrzymasz dziś wizę, ale termin jej wydania przesu-

nął się o tydzień. Cały wyjazd zmarnowany! To niewiarygodnie 

frustrujące, ponieważ od dwóch miesięcy nie robiłeś niczego in-
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nego, tylko wyobrażałeś sobie ten urlop, planowałeś z przyja-

ciółmi wielką imprezę po dotarciu na miejsce, a teraz zawodzisz 

na całej linii. Życie wystrychnęło twój ideał na dudka – ideał, że 

wszystko pójdzie jak po maśle, weźmiesz udział we wspaniałym 

wyjeździe i nikomu nie sprawisz zawodu. Jesteś wściekły, zły na 

ambasadę i rozżalony, bo przecież wszystko powinno być ina-

czej. Ale twój gniew wcale nie przyspieszy biegu spraw, jest 

tylko solą sypaną na krwawiącą ranę. Zamiast tego odwiąż się 

od swojego ideału. W rzeczywistości nigdy nie istniał i nie zaist-

nieje. Tylko cię unieszczęśliwia. Spojrzyj w oczy cierpieniu, zaak-

ceptuj je i dodaj sobie otuchy. Zaakceptuj fakt, że ten wyjazd 

nie odbędzie się tak, jak zaplanowałeś. Powiadom przyjaciół, że 

nastąpiły pewne zmiany. Opracuj nowy plan uwzględniający 

nowe okoliczności. Zauważ, że ta nowa rzeczywistość wcale nie 

jest gorsza od tego, czego oczekiwałeś, a jedynie gorsza od two-

ich fantazji. Ale życie nie składa się z twoich fantazji, więc mo-

żesz tylko zyskać, jeśli porzucisz je i docenisz rzeczywistość . 

 Nie cieszy cię twoje ciało. Twoje ciało nie wygląda tak idealnie, 

jak w marzeniach: szczupłe, z dużymi piersiami, dużymi mię-

śniami albo dużym czymkolwiek. Zatem nie podobasz się sobie i 

pogarszasz sprawę, objadając się na pocieszenie. Twój ideał cię 

unieszczęśliwia. Odłóż ten ideał na bok. To tylko fantazja. Zaak-

ceptuj realny kształt swojego ciała. Jest naprawdę wspaniałe – 

takie, jakie jest (jeśli tylko potrafisz nauczyć się dostrzegać tę 

jego wspaniałość). Wyobraź sobie, jak wiele różnych czynności 

umie wykonywać! Pomyśl, jak wiernie służy ci każdego dnia. 
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Kurczę! Jakie fajne ciało! OK, nie dorównuje może modelce lub 

modelowi na okładce kolorowego magazynu, ale to są tylko fan-

tazje, których zadaniem jest sprowokowanie cię do zakupu ga-

zety albo ciuchów. Zamiast tego poczuj współczucie w związku 

ze swoim cierpieniem. Zaakceptuj swoją nadwagę i spokojnie 

rozważ, co możesz zrobić, żeby stać się zdrowszym. Nigdy nie 

będziesz miał idealnego ciała (to tylko fantazja), ale możesz (1) 

nauczyć się być wdzięcznym za swoje ciało takie, jakie jest i (2) 

skupić się na swoim zdrowiu: jeść zdrowe posiłki (więcej wa-

rzyw, mniej śmieci), ćwiczyć i medytować. To z pewnością da 

lepsze wyniki niż porównywanie swojego ciała z fantazjami. 

Można by tu przytoczyć całą masę innych przykładów, ale jeśli 

uważnie przeczytasz te opisane powyżej, zaczniesz dostrzegać pe-

wien wzorzec przydatny w każdej sytuacji: 

1. Zauważ, jak ideał wywołuje cierpienie. 

2. Zauważ, jak ideał pogarsza sytuację (twoja złość psuje relacje, 

objadasz się, gdy jesteś sfrustrowany itp.). 

3. Spróbuj odłożyć na bok swój ideał i gniew. 

4. Zwróć się ku swojemu cierpieniu, zaakceptuj je i dodaj sobie 

otuchy. 

5. Ujrzyj inną osobę lub sytuację takimi, jakimi są w rzeczywistości. 

Zauważ, że ta druga osoba również – na swój sposób – cierpi. 

Zaakceptuj tę osobę taką, jaka jest. Zaakceptuj tę sytuację taką, 

jaka jest. 
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6. Okaż drugiej osobie współczucie. 

7. Spokojnie i odpowiednio zareaguj na zaistniałą sytuację. Poszu-

kaj sposobów jej polepszenia oraz rozwiązania problemu, jeśli 

można go zidentyfikować. Bądź wdzięczny za okoliczności, ja-

kimi by one nie były. 

Zapewne nie zawsze uda ci się skutecznie zastosować ten idealny 

wzorzec. Czasem popełnisz jakiś błąd, jak każdy z nas. I nie ma w 

tym nic złego. Po prostu zauważ ten fakt, a potem zastanów się, 

co mógłbyś zrobić inaczej i w jaki sposób zastosowanie wzorca 

mogłoby pomóc w takiej sytuacji. Przy następnej okazji przećwicz 

to, co wymyśliłeś. 

 

 



SOS: Sztuka Odwiązywania Się  BiznesBezStresu.pl 

72 

 

Lekcja 21. Co dalej? 

Koniec kursu Sztuki Odwiązywania Się może stanowić dla ciebie 

początek życiowej podróży w zupełnie nowym kierunku. 

Ale musisz zdecydować o tym sam. 

Czy tylko skiniesz głową, powiesz „ciekawy pomysł” i będziesz żył 

dalej, tak jak dawniej? 

Czy może jednak podejmiesz wyzwanie aktywnego ćwiczenia 

Sztuki Odwiązywania Się, żeby sprawdzić, czy przyniesie ci ona ja-

kiekolwiek korzyści? 

Robocza hipoteza jest następująca: praktykując odwiązywanie się, 

staniesz się mniej naburmuszony, poirytowany i sfrustrowany. Bę-

dziesz mniej gdybał (co by było, gdyby było inaczej) i rzadziej dzi-

wił się, dlaczego musisz cierpieć. Będziesz bardziej obecny tu i te-

raz. 

Ale to tylko hipoteza. Nie dowiemy się, czy jest prawdziwa, jeśli jej 

nie sprawdzisz. 

Przetestuj ją przez kilka tygodni. Zobowiąż się wobec kogoś, że bę-

dziesz to robił. Zobowiąż się, że będziesz ćwiczył 2-3 minuty dzien-

nie. Stosuj przypominajki. 

Codziennie usiądź na kilka minut i trenuj. 

Obserwuj, co się wydarza. 
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Notuj to, co zauważyłeś. 

Daj mi znać, jak ci poszło, a jeśli masz jakieś pytania bądź wątpli-

wości, nie krępuj się – jestem tu właśnie po to, żeby na nie odpo-

wiadać. 

Nie tylko ty na tym zyskasz – rozmowa z tobą bardzo mi pomoże. 

Powodzenia! 

 

 


