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Relaks to nic innego, jak słowo na „p”...
„Observer”

Poluzuj tam, gdzie Cię ciśnie...
Czujesz się nieszczęśliwy? Pieprz to! Coś idzie nie po Twojej myśli? Właściwie mógłbyś się
przejąć, ale... po co? Czy nie lepiej to pieprzyć? Jesteś zły, sfrustrowany, zazdrosny? Zastosuj
„tumiwisizm praktyczny” i zacznij to pieprzyć.
Filozofia „Pieprz to” odkrywa przed Tobą wspaniałą drogę, prowadzącą na skróty
do wewnętrznej wolności. „Pieprz to” zawiera ukrytą sugestię, że rzeczy nie są aż tak istotne,
za jakie je uważasz. Źródłem Twoich problemów jest zbyt poważne traktowanie świata.
To przekleństwo rodem z Zachodu stanowi sumę wszystkiego, co najlepsze w mądrości
Wschodu. Ta książka bawi, inspiruje i pozwala inaczej spojrzeć na życie. Wyluzuj. Zdystansuj się.
Pieprz to i kup tę książkę!
Prawdę można czasem znaleźć w najmniej spodziewanym miejscu. Pieprz to i odpuść sobie
rzeczy, które sprawiają Ci ból. Pieprz to i podążaj za marzeniami, bez względu na to, co myślą
inni. Na tym właśnie polega filozofia „Pieprz to”.
Dla wszystkich tych, którzy pieprzą.
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John C. Parkin, autor bestsellera Fuck It: The Ultimate Spiritual Way,
oraz Gaia Pollini powiedzieli pewnego dnia: „Pieprzyć to!”.
Porzucili świetne posady w Londynie i założyli we Włoszech ośrodek „ucieczki od dnia
codziennego” - The Hill That Breathes. Powołali do życia ideę opartą na słowach „pieprzyć to”.
Niosą one ze sobą taką samą moc, jak wszystkie wschodnie mądrości i praktyki filozoficzne,
które zgłębiali przez całe lata.
Oboje regularnie prowadzą zajęcia w ramach „Tygodnia Pieprz to” w ośrodku The Hill.
Ponadto John publikuje swoje przemyślenia na stronie thef-itway.com. Jest także ekspertem
występującym w programach telewizyjnych, a jego artykuły ukazywały się w czasopismach
o zasięgu ogólnokrajowym - w „Guardianie”, „Observerze”, „Timesie”, „Psychologies”
oraz „Cosmopolitan”.
„Niech zacznie Cię oczarowywać magia filozofii Pieprz to”
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Wprowadzenie

Ca"kiem urokliwy proces opracowywania niniejszej ksi!$ki to
jedno d"ugie pasmo dokonywania uproszcze%. Wiadomo, $e
ci#$ko jest odrzuca& idee.
Jaki czas temu wpadli my
na pomys" napisania
wprowadzenia opisuj!cego
proces rezygnowania
z pewnych rzeczy oraz
odnosz!cego si# do
niektórych rzeczy, z których
zrezygnowali my... W ten
sposób podst#pem
przekonali my samych
siebie, $e tak naprawd# ich
nie odrzucamy. Rozumiesz?

Umys" ludzki to
sprytna bestia:
zawsze trzeba
szuka& sposobu,
aby go zadowoli&.

Je$eli chodzi o kwesti# upraszczania: pami#tam, $e kilka lat
temu w prezentacjach przygotowywanych w programie
PowerPoint powszechnie stosowano akronim BUZI, który
1
oznacza „Bez Udziwnie% i Zawi"o ci, Idioto” (uwa$am, $e
wstawienie przecinka w tym wyra$eniu by"o konieczne,
poniewa$ inaczej mo$na by je odczytywa& jako „Bez
Udziwnie% i Zawi"ych Idiotyzmów”, a prawdopodobnie nie o to
chodzi"o autorowi). Oczywi cie, doceniam wyczucie j#zykowe
twórcy, ale czy musia" on stosowa& s"owo „idiota”? Dlaczego
musia" sprawi&, $e jego has"o brzmi jak obelga (a zak"adam
niestety, $e to by" on)? Przypuszczam, $e gdyby autork! tego

BUZI — „Bez
Udziwnie% i Zawi"o ci, Iskierko”. S"ysz!c to,
wyra$enia by"a kobieta, to napisa"aby ona:

odpowiedzia"bym: „Dzi#kuj# za rad#, postaram si# j! zastosowa&”,
podczas gdy reakcj! na oryginalne has"o „Bez Udziwnie%
i Zawi"o ci, Idioto” jest tekst typowy dla samca alfa: „Nie
nazywaj mnie idiot!, bo si# policzymy!”.
Ten proces upraszczania doskonale odzwierciedla to
wszystko, z czym mieli my do czynienia w przypadku filozofii
„Pieprz to”. U wiadamiali my sobie, $e takie przekle%stwo
mo$e istotnie zmieni& nasze $ycie, a nawet stanowi& proces
duchowy... — czy doszliby my do takiego wniosku, gdyby my
wcze niej przez 20 lat nie zg"#biali tajników medytacji i filozofii
Wschodu, gdyby my nie poszukiwali odpowiedzi i wyja nie%?
Któ$ to wie? Wiadomo jednak bez cienia w!tpliwo ci, $e
filozofia „Pieprz to” odkrywa przed nami wszystkimi wspania"!
(wr#cz niebywa"!) drog# prowadz!c! na skróty do wyzwolenia.

1

Ang. KISS — Keep It Simple, Stupid

By& mo$e dokonam zbyt daleko posuni#tego uproszczenia, ale
zasugeruj#, $e to przekle%stwo rodem z Zachodu stanowi sum#
tego, co najlepsze w m!dro ci Wschodu. Dzieje si# tak (a jest
to specyficzne tylko dla naszego — zachodniego — j#zyka),
poniewa$ zawiera ono ukryt! sugesti#, $e rzeczy nie s! a$
tak istotne, za jakie je uwa$amy. Krótko mówi!c, u wiadamiamy
sobie, $e 'ród"em naszych problemów jest zbyt powa$ne
traktowanie wszystkiego, a zrezygnowanie z tej powagi,
z poczucia, $e wszystko jest tak wa$ne, mo$e nas wyzwoli&
i zmieni& nasze $ycie. To w"a nie mieli na my li buddy ci,
mówi!c o przywi!zaniu i cierpieniu. Taka jest prawda, cho& by&
mo$e trudno Ci to poj!&. Za to "atwo jest zrozumie& filozofi#
„Pieprz to”. Wszyscy od razu wiemy, dlaczego „Pieprz to” wnosi
wi#cej wolno ci do naszego $ycia.
Mo$esz wi#c post!pi& podobnie jak my i podda& si# procesowi
„Pieprz to” oraz skorzysta& z rad
zawartych w niniejszej ksi!$ce.
Oczywi cie, mo$esz te$ studiowa&
wszystkie filozofie Wschodu, czyta&
wszelkie poradniki lub chodzi& na
terapi#, ale niech to wszystko
sprowadza si# do najwa$niejszego
— upraszczania. A nie ma na to
lepszego sposobu ni$ za spraw!
filozofii „Pieprz to”.
Przyjrzyj si# wi#c rysunkom, które
przegl!dali my (i które odrzucili my),
w tym obrazkom autorstwa pewnych
ch"opców (którzy w uroczy sposób
zawsze mówili o tym pomy le
z wyra'nym w"oskim akcentem).

Ostatecznie przedstawiamy Ci nasz pomys" w najczystszej
postaci — krótkie i przekonywaj!ce pomys"y dotycz!ce
wykorzystywania filozofii „Pieprz to” w $yciu codziennym.
Je$eli chcesz, to przeczytaj t# ksi!$k# od pocz!tku do ko%ca
albo otwieraj j! na chybi" trafi", szukaj!c fragmentów
odpowiadaj!cych Ci w danej chwili. Druga z tych propozycji
dzia"a w niezwyk"y sposób, przypominaj!c ciastko z wró$b!
zawieraj!ce w"a ciw! wiadomo &
przekazywan! we w"a ciwym
czasie.
Je$eli chodzi o proces tworzenia
niniejszej ksi!$ki: super by"o robi&
wszystko razem (zamiast pisa&
samemu, jak to zazwyczaj bywa),
siedzie& i przygl!da& si#
wzgórzom, zastanawiaj!c si#,
jak zilustrowa& ka$dy pomys",
zawsze zach#caj!c si# nawzajem
do poszukiwania coraz lepszych
rozwi!za% (co cz#sto prowadzi"o
do nast#puj!cych wypowiedzi
wyst#puj!cych tylko w relacjach
m#$a i $ony: „To jest do niczego.
A co my lisz o tym?”). By"o
wspaniale.
Bardzo nam si# podoba ko%cowy
efekt, a dzi#ki wsparciu naszego pomocnego i natchnionego
wydawcy, Hay House, wr#czamy Ci go w dok"adnie takiej
formie, w jakiej chcieli my. Jako byli pracownicy kreatywni
zatrudnieni niegdy w mediach musimy zaznaczy&, $e nie
jest to wcale powszechne zjawisko — mo$esz nam wierzy&.

Prosimy wi#c: wczytaj si#. Otwórz t# ksi!$k# i niech magia
filozofii „Pieprz to” oczaruje Ci#. Bardzo szybko przekonasz si#,
$e to rzeczywi cie jest magia. Powtórzymy to wi#c raz jeszcze
w imi# prostoty, prawdy i si"y: prosimy, otwórz t# ksi!$k# i niech
magia filozofii „Pieprz to” oczaruje Ci#.
Pauza... Pó'niej...
No dobrze, napisali my to wprowadzenie podczas powrotnego
lotu do W"och. W domu dowiedzieli my si#, $e jeden z naszych
ch"opców, Arco, przygotowa" rysunek do ksi!$ki. Spójrz na
niego (na kolejnej stronie) — to magik
roztaczaj!cy przed kim „magi#
Pieprz to” (to jego w"asne s"owa).
O rety, takie sytuacje niekiedy
zaskakuj! nawet nas. Wydaje si#
wi#c w"a ciwe, by zacz!& od
magicznego wk"adu Arco.
Pozdrawiamy,
John, Gaia, Arco i Leone

Niech zacznie Ci#
oczarowywa&
magia filozofii „Pieprz to”.

Pieprz swój plan
na dzi . Niech
wydarzy si# co
spektakularnego.

Pieprz to i przyjmuj
wszystko takim,
jakim jest.

