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Sięgaj dalej niż Twoje własne ambicje
• Nie obawiaj się radykalnych zmian
• Realizuj wielkie plany i marzenia
• Porywaj za sobą tłumy i wywieraj pozytywny wpływ na otoczenie
Wielki w myœleniu, skuteczny w działaniu!
Każdemu z nas zdarza się mierzyć nisko, nie doceniać własnej wartoœci, lekceważyć
talenty, pielęgnować kompleksy. Tobie również, prawda? A przecież masz w sobie
wielki potencjał. Brakuje Ci tylko bodźca, który pomógłby go pobudzić do niezwykłych
czynów. Najwyższy czas wziąć się do działania. Koniec z wykrętami!
Nadszedł czas, byœ zaczął realizować swoje wielkie plany. Tylko od Ciebie
zależy, czy wcielisz w życie własne marzenia i będziesz podążać we właœciwym
kierunku. Nie obawiaj się radykalnych zmian, zwizualizuj sobie własną przyszłoœć,
zdobywaj szczyty i inicjuj kolejne (osobiste) rewolucje! Mierz wysoko nie tylko w
kwestiach związanych z karierą zawodową i życiem osobistym, ale także Twoją rolą
w społeczeństwie.
Poznaj dziesięć podstawowych zasad mierzenia wysoko oraz kodeks osobisty,
dzięki któremu zupełnie inaczej popatrzysz na œwiat. Spójrz w głąb siebie, przyjrzyj
się swojemu otoczeniu i zwróć wzrok ku górze — by mierzyć wyżej w kwestii tego,
kim jesteœ i co możesz zaoferować œwiatu.
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ARGUMENTY
ZA MIERZENIEM WYSOKO
(LUB ARGUMENTY PRZECIW
MIERZENIU NISKO)

Ostrzeenie: Moesz odnie wraenie, e kilka kolejnych stron ma negatywny wydwik. Nie jest to jednak dziaanie pozbawione celu. Nawet
wiadomie podchodzc do kwestii mierzenia wysoko, moemy mie pewne
problemy. Ale co z tego? Czy to naprawd takie istotne, e mierz nisko?
Czym s moje marzenia wobec caego wiata? Nic nie jest bez znaczenia.

Twoje marzenia maj
dla

znaczenie

wiata.

Mierzenie nisko trudno dzisiaj uzna za rozwizanie. Mylenie fatalistyczne nigdy si nie sprawdzao. Ono nas zabija — nasze spoeczestwo, rodowisko naturalne, marzenia. Uwaam, e musimy w kocu
rozwiza ten problem. Kady z nas jest czci wiata, na którym yjemy, dlatego powinnimy ten wiat pozna i zrozumie . Nie moemy
równie zapomina , e wiat nas potrzebuje. Czasami mierzy wysoko
oznacza stan twarz w twarz z brutaln rzeczywistoci, czyli na przykad z kosztami, jakie wi si z mierzeniem nisko. Zacznijmy moe zatem od kilku przykadów. Ostrzegam, e lektura dalszego fragmentu moe
nie by przyjemna.
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W caej naszej historii mentalno mierzenia nisko staa na przeszkodzie
wielkim dokonaniom. Koció potpi Galileusza. Ziemia jest paska, co?
Darwinowi te nikt nie chcia wierzy . Przecie nie moemy pochodzi
od map. Waciciele niewolników szli na mier , by tylko zapobiec zniesieniu niewolnictwa. Mczyni nie godzili si na udzia kobiet w wyborach. Jazz by bardzo dugo zakazany. Znaleli si ludzie, którzy próbowali zabi koncepcj samochodu napdzanego energi elektryczn.
Ksiki pali si do dzisiaj (czasami razem z siedzibami wydawców), a pisarzy zamyka si w wizieniach. Zatruwamy rodowisko naturalne, lecz
nikt nie chce wzi na siebie odpowiedzialnoci za wasne zachowanie
wzgldem naszej planety, dlatego dalej palimy hektolitry benzyny i konsumujemy coraz wicej, przyczyniajc si do powstawania coraz wikszych stert odpadów. Cigle tocz si wojny, poniewa nikt nie potrafi
wyrzec si nienawici i moralizatorskiej postawy na dostatecznie dugi
czas, aby mona byo zaprowadzi trway pokój.
Albert Einstein powiedzia kiedy: „Wielkie osobistoci zawsze natrafiaj
na gwatowny opór ze strony miernoty. Miernota nie potrafi zrozumie
czowieka, który nie poddaje si bezmylnie starym uprzedzeniom, lecz
z odwag i uczciwoci odwouje si do swojej inteligencji, by wypeni
swój obowizek jasnego wyraenia wasnych myli”.

Mierzy nisko a mierzy wysoko
Ludzie o mentalnoci mierzenia nisko i ludzie mierzcy wysoko prowadz wzajemn walk — artyci, potraficy w peni wyrazi samych siebie,
przeciw samoograniczajcym si zwolennikom postawy typu „nie mog
lub nie umiem”; miali przedsibiorcy przeciw tym, którzy nie maj
nawet odwagi marzy ; bezkrenie szczliwi kochankowie przeciw tym,
którzy boj si swojej wraliwoci, odmawiajc sobie tym samym mioci;
ludzie yjcy z rozmachem przeciw tym, którzy si tocz; mionicy
przygód, poszukujcy nowych terytoriów, nowych idei i nowych sposobów
bycia, przeciw tym, którzy w swoim yciu nigdy nic nie zmieni — czy to
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ze wzgldu na sztywno , czy te ze strachu; ci, którzy wybieraj dostatek, przeciw tym, którzy decyduj si na niedostatek; ludzie, którzy dzi
realizuj jutrzejsze zadania, przeciw tym, którzy planuj przysze plany;
ci, którzy szukaj odpowiedzi, przeciw tym, którzy sdz, e wszystko ju
wiedz; ludzie, którzy mówi „my”, przeciw tym, którzy mówi „oni”,
dzielc tym samym spoeczestwo na nas i ich (w ten sposób zaimek my
staje si zaimkiem dzielcym, a nie czcym).
Ogarn nas kryzys. yjemy w czasach, w których niemal nie da si ju
odróni czowieka od korporacji. Mamy coraz wiksze trudnoci z odrónieniem indywidualnych myli czowieka od tego, co ka nam myle korporacje, media, rzd oraz wszyscy ci, którzy staraj si nas kontrolowa — jedni chc nam dyktowa , co powinnimy kupi , a inni próbuj
postanowi za nas, w co powinnimy wierzy . Niskie to mierzenie.

Nie pozwolimy si

kontrolowa.

W dzisiejszej epoce dostatku, a nawet wielkiego nadmiaru, w czasach,
w których wiat staje si coraz bardziej paski, bardziej zintegrowany
ekonomicznie i zglobalizowany do n-tej potgi, uwidacznia si nieznana
dotd w historii wrogo wobec duchowych, emocjonalnych i intelektualnych pogldów ludzi, którzy staraj si mierzy wysoko. Monopolistyczna
kontrola nad mediami drukowanymi, radiem i telewizj, konsumeryzm,
fundamentalizm oraz inne formy ekstremizmu religijnego powoduj, e
wadza znajduje si w rkach ludzi mierzcych zdecydowanie zbyt nisko
— w rkach dogmatycznych nauczycieli, egocentrycznych polityków,
firm dcych do generowania zysków nawet po trupach, samozwaczych
guru oraz innych ludzi, którzy ignoruj interesy i dobrobyt najwikszych
grup spoecznych, a w tym nierzadko swój wasny interes. W tym nierzadko swój wasny interes — zastanów si nad tym przez chwil — przecie wydaje si to nielogiczne. Dlaczego kto miaby postpowa wbrew
swoim wasnym interesom? A jednak tak wanie si dzieje. Freud mia
na ten temat swoj teori, któr nazwa pragnieniem mierci — jest to
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wedug niego wewntrzny, uwarunkowany biologicznie opór czowieka
przed samorozwojem. Wiele teorii Freuda zostao ju obalonych. T te
uda nam si zanegowa .

Mierzy nisko
Wadz w naszym kraju sprawuj ludzie mierzcy nisko. Kontrolujcy j
ludzie staraj si tworzy i utrwala spoeczestwo zoone w coraz wikszym stopniu ze znieczulonych obywateli (czytaj: mnie i Ciebie). Chc,
abymy mierzyli nisko i w ten sposób niejako z wasnej inicjatywy podejmowali dziaania sprzeczne z wasnym interesem oraz z interesem
naszych dzieci i wszystkich kolejnych pokole. Czy moe by jaki inny
powód, dla którego bogaci dalej si bogac, a biedni staj si coraz biedniejsi? Jak inaczej wyjani to, e nasze rodowisko naturalne jest w coraz
gorszym stanie, a wojna staje si stanem permanentnym?
Sama skala oraz rozmiary mierzenia nisko potrafi zdusi nawet najlepiej
pomylane przedsiwzicia biznesowe, entuzjazm twórczy, harmoni
rasow, dziaania zmierzajce do zachowania rodowiska naturalnego,
postp polityczny oraz prawdziwe ludzkie wartoci. Wszystko to tonie
w lodowatych odmtach egoistycznych, egocentrycznych i hiperskomercjalizowanych kalkulacji.

Nie damy si

zatopi.

Spoeczna mentalno mierzenia nisko sprowadzia warto czowieka
do kategorii czysto transakcyjnych: „Droga do Pseudo-Sukcesu Donalda
Trumpa”. Ile zarabiasz? Co posiadasz? Kogo dotychczas pokonae? Droga
do sukcesu, który osiga si, mierzc nisko, usana jest zwokami ludzi
stratowanych przez tum.
Panie Trump, tak przy okazji: mierzenie wysoko nigdy nie idzie w parze
ze skopaniem tyka komu innemu. Nigdy. Mierzenie wysoko nie
jest i nigdy nie bdzie równoznaczne z wykorzystywaniem innych ludzi
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(czyli skopywaniem ich tyków). Ale Trump to nie jedyny czowiek, który
tak myli. Najwysze kierownictwo Enronu sprawiao wraenie, jakby
mierzyo naprawd wysoko, po pewnym czasie okazao si jednak, e ludzie ci po prostu do perfekcji nauczyli si wykorzystywa innych (przynajmniej w krótkim okresie). Z pewnoci sam potrafisz wskaza inne,
równie nowsze przykady podobnego zachowania. Osoby, które mierz
wysoko, nigdy nie odnosz sukcesów kosztem innych ludzi ani nie przywaszczaj sobie wicej, ni im si naley (czy jakikolwiek dyrektor generalny powinien zarabia ponad 30 tysicy razy wicej ni jeden z jego
pracowników?).
Kademu z nas przysuguj gwarantowane midzynarodowymi konwencjami prawa i swobody obywatelskie, polityczne, spoeczne i ekonomiczne,
które zupenie przypadkowo niemal w caoci pokrywaj si z dowolnym
religijnym bd wieckim kodeksem moralnym. Ludzie mierzcy nisko
zastpuj je wszystkie jedn, bezgraniczn niewol: przeznaczeniem. Propaguj i utrwalaj przekonanie, e nie mona zmieni swojej teraniejszoci ani przyszoci, e wszystko jest gdzie z góry przewidziane. Dopóki
mamy mnóstwo rzeczy, nikt si w zasadzie tym nie przejmuje. Warto
jednak pamita , e nie wszyscy s tak przesiknici materializmem jak
my, mieszkacy krajów Zachodu. Mimo to w naszej pogoni za posiadaniem coraz wikszej iloci dóbr zapominamy, jak wielkie szczcie stao
si naszym udziaem.

Zamiast: „Dlaczego miabym to by ja?”,
my l: „A dlaczego nie ja?”.
Mój przyjaciel Jeremy by zarzdzajcym funduszem hedgingowym
i odnosi w tej pracy wielkie sukcesy. Pewnego dnia powiedzia mi: „Pomylaem sobie, e skoro na wiecie jest tyle pienidzy, dlaczego cz
z nich nie miaaby przypa w udziale mnie?”. Oto przykad mierzenia
wysoko. Jeremy nie zastanawia si: „Dlaczego ja?”, zada sobie natomiast
pytanie „A dlaczego nie ja?”. Dziki temu pozyska dla siebie cakiem
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sporo pienidzy. Jeremy nigdy by nie powiedzia, e pienidze nie maj
znaczenia. Ja równie tak nie twierdz. Jeremy lubi swój majtek, ja take lubi mie to, co mam. Nie oznacza to jednak, e cenimy dobra materialne wyej ni wszystko inne. Nie oznacza to równie, e fakt ich posiadania nas znieczula. Dla Jeremy’ego pienidze byy narzdziem, a nie
celem samym w sobie. W pewnym momencie Jeremy uwiadomi sobie,
e samo zarabianie pienidzy nie daje mu satysfakcji, a wówczas postanowi mierzy jeszcze wyej. Postanowi wysi z pocigu do bogactwa
i rozpocz zupenie nowe ycie. Dzi prowadzi organiczn hodowl byda i jest szczliwy jak winia w… wiesz w czym. Spdza czas z rodzin,
duo przebywa na wieym powietrzu. Moe spokojnie myle o nowych
sposobach filantropijnego dzielenia si z innymi. ycie Jeremy’ego nie
byo nigdzie z góry zapisane, a sam zainteresowany nie zgodzi si mierzy
nisko z powodu dóbr materialnych. Zbyt wielu ludzi poddaje si temu,
co uznaje za swoje przeznaczenie — ludzie ci yj we wzgldnym dostatku
finansowym i sdz, e to wszystko, co mog mie i na co zasuguj.
Jeeli mylisz w tej chwili: „On moe sobie mierzy wysoko, jest przecie
bogaty”, przesta. Po pierwsze, Jeremy nie zarobi pienidzy przypadkowo.
Zdoby majtek, poniewa mierzy wysoko. Wspominaem ju, e niniejsza ksika nie traktuje o zarabianiu, i podtrzymuj to stwierdzenie.
Istnieje przecie tak wiele innych rzeczy i spraw, które mog stanowi
wartociowy cel naszych dziaa. Jeli jednak za gówny cel stawiasz sobie zarabianie, jednym z najpewniejszych sposobów realizacji tego zaoenia jest mierzy wysoko. Po drugie, bardzo wielu zamonych ludzi nie
mierzy wysoko i nie dzieli si swoimi zasobami z innymi. Na szczcie s
równie ludzie tacy jak Jeremy, którzy stanowi ywy dowód na to, e
sam fakt posiadania pienidzy nie zamyka drogi do mierzenia wysoko.
Miejsce powszechnych ambicji zajy powszechne zudzenia. W miejsce
prawdy i denia do czegokolwiek, co nie byoby banalne i bezwartociowe, pojawio si denie do tego, co atwe i wygodne, oraz zwolnienie z obowizku samodzielnego mylenia. Jak do tego doszo? Dlaczego si
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na to godzimy? Wiele rónych dziaa i czynników przyczynia si do
tumienia mentalnoci mierzenia wysoko. Wszyscy, którzy mierz wysoko, napotykaj na liczne przeszkody i trudnoci zniechcajce do zachowywania takiej postawy.
Poniej przedstawiam pi najbardziej podstpnych i zgubnych przykadów
mierzenia nisko, które powstrzymuj nas od mierzenia wysoko i podtrzymuj nasze zudzenie, e mierzenie nisko jest suszne.
1. Przekonanie, e to od naszej przeszoci zaley, co czeka na nas w przyszoci.
2. Przekonanie, e to, kim jestemy i co mamy, to za mao (e zawsze bdzie to za
mao) i e powinnimy si z tego powodu wstydzi.
3. Przekonanie, e kto musi przegra, by kto inny móg wygra.
4. Przekonanie, e po przyszoci nie moemy spodziewa si niczego innego, jak
tylko skrajnie ograniczonej, pesymistycznej, negatywnej i beznadziejnej wersji
rzeczywistoci.
5. Przekonanie, e postawa realistyczna lub praktyczna oznacza godzenie si na
to, e pewnych rzeczy nie bdzie si miao.
Nie ma ludzi wolnych od mentalnoci mierzenia nisko i jej przewrotnej
natury. Tego rodzaju myli podstpnie pozbawiaj nas ognia wyobrani,
hojnoci pyncej z ducha wspópracy oraz wspaniaej aury towarzyszcej
wszelkim marzeniom. Mentalno mierzenia nisko zamienia matk, lekarza, prawnika, ksidza, poet, naukowca i polityka z ludzi dcych do
wyznaczania jak najwyszych standardów osobistych w zupenie podobnych do siebie ludzi, dla których najwaniejsze jest to, by nie wyrónia
si z tumu.
Mierzc nisko, sprzeciwiamy si wasnej naturalnej potrzebie dostatku
(i naszemu przyrodzonemu prawu do niego). Pocztkowo korporacje
miay by dobrodusznymi opiekunami handlu i caego spoeczestwa.
Nie wiem, czy kiedykolwiek rzeczywicie speniay tak rol (wiele osób
mocno w to dzi wtpi), dzisiaj ju jednak z ca pewnoci nic nie zostao z tej sentymentalnej idei. Brutalnym przykadom korporacyjnej
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chciwoci dorównuj jedynie przykady naszej biernoci wynikajcej
z tego, e mierzymy nisko. Korporacyjne, religijne, rzdowe i medialne
obietnice Rajskiego Ogrodu s przez nas przyjmowane z absolutn wiar
i ufnoci, z tak wielk indolencj intelektualn, polityczn, fizyczn
i emocjonaln, jak tylko mona sobie wyobrazi .
Mao ambitne myli potrafi czasem nada starej idei nowy blask. Wszyscy lubimy wiecideka, a przynajmniej ja je lubi — zdaj sobie jednak
spraw, e nie mona doszukiwa si w nich niczego poza blaskiem (nie
wspominajc ju o tym, e z czasem matowiej). Mierzenie nisko prowadzi do powtarzania przeszoci i ksztatowania w sobie faszywego przekonania, e nie jestemy w stanie pozby si zdobytego wczeniej nadmiarowego bagau, czyli podsycanych przez lata uprzedze i opinii.

Nigdy nie jest za póno, by PORZUCI UPRZEDZENIA,
zmieni sposób mylenia, wielokrotnie gboko ZASTANOWI SI nad wiatem oraz nad tym, co jest S USZNE.

Mentalno mierzenia nisko wzmacnia si dziki temu, e wiat jest paski,
wirtualnie poczony i zglobalizowany. Powoduje ona natenie konsumpcji
ogupiajcej, nic nieznaczcej i bezwartociowej popkultury, a nadto
daje pocztek jednorazowemu spoeczestwu jednorazowych dóbr, jednorazowych ludzi oraz jednorazowych marze.
Ostatni promyk odlegego marzenia bd nadziei tonie w szlamie mierzenia
nisko. Moe pójd dzisiaj na ten spacer. Moe dzisiaj nie zjem jednak
w McDonald’sie. A z drugiej strony… atwiej jest ykn piguk i w ten
sposób zadba o zdrowie, ni zawraca sobie gow samodyscyplin.
Kiedy wszelkie przejawy mierzenia nisko miay charakter osobisty i indywidualny, byy równie autodestrukcyjne. Dzi jestemy coraz lepiej powizani komunikacyjnie. Nasze wzajemne wspózalenoci s wielokierunkowe,
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wrcz ogólnowiatowe, dlatego wszelkie przejawy mierzenia nisko szybciej si szerz i dalej docieraj. Stalimy si instrumentami w rkach naszej
wasnej skonnoci do mierzenia nisko. Tworzymy wielk grup ludzi
mierzcych nisko, dajc w ten sposób pocztek wspólnemu i wzajemnemu gromadomyleniu oraz asymilacji zjawiska mierzenia nisko. Nawet
ci sporód nas, którzy s zdolni w odpowiednich warunkach mierzy wysoko (a dotyczy to w zasadzie nas wszystkich), wol pozosta pod przytaczajcym ciarem mierzenia nisko.
Nowe przejawy mierzenia wysoko, nowe nawyki i twórcze koncepcje
okazuj si coraz trudniej osigalne. Mentalno mierzenia nisko staje
si coraz powszechniejsza, coraz liczniejsze s równie midzynarodowe,
krajowe oraz lokalne kanay dystrybuowania informacji, a w zwizku z tym
tendencja do mierzenia nisko nasila si, a wraz z ni rozwija si antyintelektualna literatura, filozofia i gospodarka wiatowa — wiatowa znieczulica.
Poniewa atwo jest mierzy nisko — myli waciwe dla takiej postawy
przyswaja si bez trudu, bez zamieszania, bez wysiku, bez pracy — dochodzi do przeamywania nawet najmocniejszych linii obronnych miaego mierzenia wysoko. Przez cay czas walczymy o to, by konsekwentnie
urzeczywistnia nasze marzenia i ideay, realizowa pomysy oraz osiga
cele. Skonno do mierzenia nisko powoduje, e zbyt atwo jest si
podda i jednoczenie zbyt trudno jest oprze si pokusie kapitulacji.
Mentalno mierzenia nisko zapobiega rozwojowi nowych koncepcji,
hamuje powstawanie prawdziwych innowacji oraz zniechca nas do podejmowania bezporednich i celowych dziaa zmierzajcych do speniania naszych marze. Mierzenie nisko kusi nas, poniewa nie chcemy
wygin (któ chciaby zosta ostatnim czowiekiem mierzcym wysoko
— jedynym, czyli odmiecem i dziwakiem?). To, co nasze spoeczestwo
nazywa postpem, naleaoby tak naprawd uzna za wypieranie mentalnoci mierzenia wysoko przez mentalno mierzenia nisko.
Skonno do mierzenia nisko wpywa na ksztat wiata, który zaczynaj
wypenia ludzie mierzcy coraz niej — wiata, który bdzie bezpieczny
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dopiero wówczas, gdy wszystkie trutnie zostan podczone do wspólnego
systemu podtrzymywania ycia, do systemu mierzenia nisko.
Czcimy dzi chciwo i egocentryzm. Olbrzymia przepa zamonoci
oraz nierówno szans pozostaj w duej mierze niezauwaone. Kiedy
huragan Katrina spustoszy Nowy Orlean, tragedia zdawaa si porusza
ludzi do gbi. A przecie sam Nowy Orlean, a w szczególnoci rejon
Ninth Ward, znajdowa si ju w gbokim kryzysie — jego wyrazem
byy ubóstwo, brak dostpu do pomocy spoecznej, brak najbardziej podstawowych artykuów pierwszej potrzeby, które dla wikszoci Amerykanów
s czym oczywistym. Dlaczego nie porusza nas ten wczeniejszy stan
kryzysu? Poniewa o nim nie wiedzielimy. Poniewa nie wierzylimy, e
w Stanach Zjednoczonych co takiego moe w ogóle mie miejsce.
Tak naprawd przesypiamy nasze ycie. Utwierdza si nas w przekonaniu,
e wszystko jest w porzdku. W rezultacie, gdy zaczynamy mierzy wyej,
szybko tracimy cay zapa i motywacj. Wykonanie nawet najmniejszego
pierwszego kroku prowadzcego do realizacji wyszych celów wymaga
energii niemal wikszej ni tak, która zostaje w ten sposób wygenerowana.
Zwró szczególn uwag na fakt, e powiedziaem: niemal.

Prawda jest taka, e mierzenie wysoko
jest zawsze (ale to zawsze, zawsze,
zawsze) warte energii.
Trzeba jednak wiedzie , e w zwizku z mierzeniem nisko ponosimy
ogromne koszty. Mierzc nisko, nie moemy si rozwija intelektualnie,
duchowo, twórczo, emocjonalnie i finansowo. A kiedy my si nie rozwijamy, nie rozwija si spoeczestwo. Nie ma wówczas mowy o postpie ani
o rozwoju. Mierzenie nisko to cieka wiodca do autodestrukcji. Koszty
przyjmowania takiej postawy bd rosy wykadniczo, a w kocu przekrocz
wypacalno naszego spoeczestwa. Co wicej, wspóczesny system wspierania mierzenia nisko (telewizja, kolorowe magazyny z surrealistycznymi
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zdjciami, które pokazuj idealne ycie, nieprzyzwoito polityków i przedstawicieli wiata korporacyjnego, ekstremizm religijny itp.) jedynie zwiksza
tempo oraz skuteczno szerzenia si mentalnoci mierzenia nisko.
Stajemy si niewolnikami mierzenia nisko. yjemy w niewoli nowego
wielkiego brata. Jestemy marionetkami chochlików, które siedz nam
na ramieniu i podpowiadaj, czego nie damy rady osign , do czego nie
moemy dy , o czym nie powinnimy nawet marzy . W zamian karmi
si nas przekonaniem, e gromadzenie majtku i rzeczy materialnych
stanowi jedyny suszny cel naszego ycia. W im wikszym stopniu przyswajamy sobie to przekonanie, tym gbiej zapada ono w istot naszego
jestestwa, tym bardziej staje si ono maostkowe, nienawistne i zgorzkniae.

Jedyna nagroda za MIERZENIE NISKO zostanie wypacona
w jedynej walucie zwizanej z t postaw — w NIEZREALIZOWANYCH MARZENIACH.

Kim si stalimy?
W takich uwarunkowaniach niemoliwy jest jakikolwiek rozwój duchowy,
emocjonalny, zawodowy czy spoeczny.
Trwonimy dary otrzymane od wszechwiata.

Mierzy wysoko
Na szczcie nie wszystko jeszcze stracone — mierz wysoko. W tych
z nas, którzy gotowi s mierzy wysoko, tkwi potencja rozwoju, ródo
odnowy. Rozwój bierze si z szerokiego i ekspansywnego mierzenia wysoko przy udziale w peni wiadomych tego umysu i duszy. Kolejna dobra wiadomo jest taka, e nie ma tu adnego albo, albo. Nawet jeli do
tej pory mierzylimy nisko, dalej tak by nie musi. Wszyscy moemy
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mierzy wysoko. Na wiecie jest wystarczajco duo miejsca, by kady
z nas móg si rozwija .
Nadal jeszcze moemy stworzy spoeczestwo, które skadaoby si
z ludzi zdolnych w peni wyrazi samych siebie i mierzy wysoko. Wystarczy
otwarcie stawi czoa rzeczywistemu stanowi naszego ycia, naszych relacji z innymi oraz naszych przekona, a take uwiadomi sobie nasz
udzia w utrwalaniu mentalnoci mierzenia nisko w nas samych i wród
innych ludzi. Aby zdoby przyczóek, zapewni sobie odpowiedni przestrze, zwróci na siebie uwag i zacz oddziaywa na innych, musimy
najpierw stworzy wirtualne i faktyczne poczenia midzy wszystkimi
mieszkacami naszej planety, którzy mierz wysoko. Moemy, musimy
i zrobimy to — razem przyczymy si do Rewolucji Mierzenia Wysoko,
bdziemy bra w niej czynny udzia i przewodzi jej.
Zosta czowiekiem, który potrafi wyrazi samego siebie i który dziki
wspópracy z innymi osiga coraz wysze cele. Zawsze staraj si w peni
wyraa swoje ja. W ten sposób staniesz si katalizatorem zmian. Oczywicie jest to trudne, a nawet bardzo trudne.

Pamitaj, e odpowied: „Nie, nie” jest wyrazem mierzenia
nisko. Tylko od CIEBIE i ode MNIE zaley, czy bdziemy
odpowiada: „TAK, tak”.

Mierzy wysoko oznacza wstpi na ciek rozwoju, dokona serii rewolucji osobistych, dowiadczy intelektualnego przebudzenia, otworzy
si na otaczajcy nas wiat, dzieli si swoimi pomysami, a take dowiadcza przepywu energii zwizanego z podjciem efektywnej wspópracy z innymi ludmi. Wraz z kadym kolejnym krokiem bdziesz rozwija si w sferze politycznej, spoecznej, moralnej, finansowej, etycznej
i duchowej. Bdziesz równie obserwowa rozwój, jaki nastpuje w innych
ludziach. Podobnie jak inne wielkie postaci historyczne, które mierzyy
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wysoko, take Ty moesz odegra i odegrasz rewolucyjn rol w rozwoju
swojej spoecznoci, rodziny, rzdu, gospodarki oraz wszelkich instytucji,
z którymi co Ci czy.
Czas zerwa wszystkie destruktywne, manipulacyjne, pasoytnicze i pene
naduy relacje z innymi. Przetnijmy wizy, które rzekomo cz ludzi
z ich rzekomymi przeoonymi, guru, politykami, doradcami religijnymi
i nauczycielami. Stwórzmy now sie powiza midzy ludmi — sie , która
opieraaby si na wspópracy, subie, sensie i, przede wszystkim, mioci.
Co nas czeka?
Znajdujemy si w pierwszej fazie Rewolucji Mierzenia Wysoko. Jest to
pierwszy etap walki midzy mentalnoci mierzenia nisko a mentalnoci
mierzenia wysoko. Te dwie mentalnoci cieraj si ze sob w zwizku
z kadym kolejnym wyzwaniem, jakie napotykamy w swoim yciu.
Rozwój mentalnoci mierzenia wysoko to wieloetapowy proces. Tylko
nieliczni sporód nas potrafi cakowicie oprze si pokusie mierzenia
nisko, któr zakorzeniono w nas w okresie dziecistwa i wczesnej modoci.
Od pierwszych dni ycia wiadomie lub niewiadomie zmagae si
prawdopodobnie z ciarem mentalnoci mierzenia nisko. Najwyszy
czas, aby zacz podchodzi do tej walki w sposób wiadomy.
Uwiadamiajc sobie wasne zamiary dotyczce mierzenia wysoko, dostrzeesz wokó siebie innych ludzi wykazujcych si tak postaw — ludzi,
którzy bd Ci si kojarzy ze mn i moim manifestem. To co w rodzaju skrytego ucisku doni — jedyna rónica polega na tym, e nikt tu
niczego nie ukrywa. Za znak rozpoznawczy mierzenia wysoko mona
uzna ogromny dostatek i peen dostp do tej mentalnoci. Zaczniesz
wspópracowa z innymi ludmi i w ten oto sposób dacie pocztek rewolucji. Wasze dziaania bd si upowszechnia wród kolejnych czonków
spoecznoci. Jestemy tu i czekamy, by si do nas przyczy.
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My nauczylimy si ju wiadomie mierzy wysoko i wspópracowa
ze sob na rzecz poprawy swojej sytuacji oraz ycia wielu innych osób.
Wie o naszej dziaalnoci cay czas si szerzy, a wic z czasem bdzie
nas coraz wicej. Myli bdce przejawem mierzenia wysoko odznaczaj
si czym w rodzaju przycigania grawitacyjnego, którego sia ronie
wraz ze wzrostem naszej liczebnoci. Kady wspólny wysiek przynosi
owoce i motywuje do pracy nad nastpnymi.
czc si z innymi ludmi, którzy mierz wysoko, bdziesz dowiadcza
coraz wikszej presji ze strony mentalnoci mierzenia nisko. To moe
odebra Ci motywacj i szanse na osignicie czegokolwiek wartociowego.

Mentalno  mierzenia nisko obawia si
przyszo ci — przyszo ci, któr

jest

mierzenie wysoko.
Czego si obawiasz? Jak rysuje si Twoja przyszo ?
Waciwa innym ludziom mentalno mierzenia nisko w aden sposób
Ci nie zagraa. Skieruj swoje wysiki do wewntrz, walcz z wasn skonnoci do mierzenia nisko. Odwró si od niej, wycisz j, a najlepiej
wycz. Nie ma w Tobie miejsca na jakiekolwiek myli typu nie mog, nie
potrafi. Podpal przestarzay dogmat mierzenia nisko za pomoc nafty,
któr bdzie Twoja ciekawo i kreatywno . Odnajd w sobie pasj
i otwórz si. Zobaczysz, e bdziesz coraz lepiej wyczuwa innych ludzi
— zaryzykowabym nawet stwierdzenie, e bdziesz coraz lepiej wyczuwa
wszechwiat.
Czy pomylae sobie przed chwil: „Aha, ten znowu zaczyna”? Piszc
przed chwil o odczuwaniu wszechwiata, dowiadczaem czego bliskiego zaenowaniu. Dlaczego? Poniewa brzmi to sztucznie i nieszczerze?
Pewnie równie dlatego, ale prawdziwym powodem mojego zaenowania
byo to, e na co dzie musz zmaga si z pokus mierzenia nisko.
Piszc te sowa, pomylaem sobie, e inni ludzie (nie ja) uznaj je
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za nieprzekonujce, a mnie samego — za niewiarygodnego czowieka.
Pomylaem, e powinienem by bardziej ostrony i ocenzurowa swoje
prawdziwe myli, aby stay si atwiejsze do przyjcia. Ostatecznie jednak nie ulegem tej pokusie. Napisaem to, co chciaem napisa . Myl, e
nie mog tego napisa, przegraa. Moesz mierzy tak wysoko, jak tylko
si da, ale najprawdopodobniej nie uda Ci si uciec nie tylko od mentalnoci mierzenia nisko innych ludzi, lecz równie od swoich wasnych
skonnoci ku tej postawie (by moe bdziesz musia walczy z ni nawet kadego dnia). Ja si jak dotd nie poddaem i Ty równie nie powiniene si poddawa . Przecie tkwimy w tym razem. Aby wzajemnie si
wspiera i dokonywa wspólnie wielkich rzeczy, nie musimy zgadza si
w kadym najdrobniejszym szczególe.
Rewolucja Mierzenia Wysoko (podobnie jak inne rewolucje) nieustannie si rozwija, a my — jej przedstawiciele — mamy wraenie, e nasze
ideay nieustannie zyskuj na znaczeniu. Te ideay bd nas coraz bardziej porusza . Z pocztku bd porusza równie masy mierzce nisko,
skaniajc je do ochrony swojego bezpiecznego stanu znieczulenia.
Zadbaj o to, by wyobrania Ci nie zawioda. Nic nie dzieje si z dnia na
dzie. Nie ma atwych zwycistw, s tylko zwycistwa wane. Trzymaj
obrany kurs. Ostateczne cele, które sobie wyznaczylimy, osigniemy
prawdopodobnie dopiero po upywie wielu lat. Nie oznacza to jednak, e
tracimy co po drodze. Kady dzie przeyty w postanowieniu, e bdziemy mierzy wysoko, jeeli chodzi o to, kim jestemy i co moemy
zaoferowa wiatu, powinnimy uznawa za nasze osobiste zwycistwo.
Daniel Dae Kim potrafi wykorzysta potencja swojej wyobrani. Oto
historia jego osobistego zwycistwa. Dan i ja uczestniczylimy razem
w kursie aktorskim organizowanym w Tisch School of the Arts, dziaajcej
przy New York University. Zostalimy dobrymi przyjaciómi. Daniel jest
utalentowanym aktorem, lecz jest równie… Amerykaninem azjatyckiego
pochodzenia. Po ukoczeniu kursu otrzymywa tylko i wycznie role drugoplanowe, tradycyjnie przydzielane Azjatom: na przykad role ekspertów
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kryminologicznych lub techników laboratoryjnych. Nigdy nie zagra
symbolu seksu, nigdy te nie wyznaczono go do gównej roli. Wystpowa co prawda w kilku fajnych sztukach teatralnych, nie byy to jednak
przedsiwzicia szczególnie prestiowe. Daniel to bystry facet. Postanowi skorzysta z alternatywnej moliwoci: porzuci aktorstwo i zatrudni
si na kilka lat w jednym z dot.comów. Obecnie ma on i dwóch wspaniaych synów. W zasadzie jego kariera aktorska powinna dobiec koca,
panuje bowiem powszechne przekonanie, e po duszej nieobecnoci
do zawodu wróci mog tylko najwiksze gwiazdy. Panuje równie inne
powszechne przekonanie, e kiedy ma si on i dzieci, w yciu nie ma
ju miejsca na ryzyko i lepiej jest trzyma si pracy, która zapewnia pienidze na ycie. Có, Daniel postanowi jednak mierzy wysoko. Nie tylko
postanowi, e wraca do aktorstwa — zdecydowa równie walczy o role,
których zazwyczaj nie przyznaje si Azjatom. To wanie dziki tej determinacji i mierzeniu wysoko udao mu si zdoby jedn z gównych ról
w serialu telewizyjnym Zagubieni. Dzi Daniel jest gwiazd i symbolem
seksu. Dla niego samego nie ma to szczególnego znaczenia, trzeba jednak podkreli , e swoimi dziaaniami Daniel przeciera szlaki dla przyszych pokole amerykaskich aktorów azjatyckiego pochodzenia —
zmienia w naszych oczach obraz Amerykanów azjatyckiego pochodzenia,
co ma dla niego bardzo due znaczenie. Tylko i wycznie Twoja skonno
do mierzenia nisko powstrzymuje Ci przed podjciem ryzyka i wstpieniem
na ciek sukcesu.
Nie wszyscy chcemy by gwiazdami telewizyjnymi, ale te tylko od nas
zaley, w jakiej kwestii bdziemy mierzy wysoko. Pamitaj, e to nasza
osobista rewolucja. By moe kupie samochód z napdem hybrydowym, a by moe wzie udzia w marszu pokoju. Moe rzucie znienawidzon prac, cho jeszcze nie znalaze takiej, któr by pokocha.
Moe dwudziesty pierwszy wydawca odrzuci Twój rkopis, ale Ty nie
tracisz wiary w to, e napisae dobr ksik. Co by byo, gdyby wiar
stracia J.K. Rowling, samotna matka zmagajca si pocztkowo z problemami finansowymi? By moe nie czytae kolejnej ksiki o przygodach
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Harry’ego Pottera, a moe j czytae. Nie poddawaj si. By moe Twój
nowy samochód hybrydowy wydaje Ci si kropl w morzu, udzia w marszach protestacyjnych wydaje Ci si bezproduktywny, a Twoj sytuacj
finansow cechuje teraz wiksza niepewno — najwaniejsze, eby si
nie podda i nie uleg wasnej skonnoci do mierzenia nisko, która próbuje Ci zniszczy .
Czasami czujemy pokus rywalizacji z innymi osobami mierzcymi wysoko. To zupenie naturalne. Entropia mierzenia nisko ma t cech charakterystyczn, e konkurencja sprowadza wszystko do najmniejszego
wspólnego mianownika, tworzc spiral prowadzc w dó. Na szczcie
inaczej rzecz si ma w przypadku mierzenia wysoko — tutaj bowiem
konkurencja zamienia si we wspóprac, która zawsze prowadzi do jeszcze
lepszych efektów kocowych. Razem mona osign znacznie wicej
ni w pojedynk w warunkach konkurencji.
Gdyby si zastanawia, sowo entropia, którym posuyem si przed
chwil, sownik definiuje jako „miar nieokrelonoci i stopnia nieuporzdkowania elementów i stanów znajdujcych si w pewnym zbiorze”1.
Termin ten pasuje tu tak dobrze, e wprost nie sposób go nie uy . Jeli
przyjmiemy, e mierzenie nisko to entropia, nieokrelono i nieuporzdkowanie, wówczas mierzenie wysoko bdzie rozkwitem, rozwojem i mioci.

Rewolucja
Praktycznie wszystkie dotychczasowe rewolucje znane historii znajdoway swój pocztek w dziaaniach mniejszoci lub czasowej koalicji kilku
mniejszoci, które po zakoczeniu pierwszego etapu walki zwracay si
przeciw sobie. Rewolucja Mierzenia Wysoko jest wiadomym i niezalenym ruchem dziaajcym w imi interesów przewaajcej wikszoci.
Skorzystaj na niej nawet te osoby, które — przywizane do swojej mentalnoci mierzenia nisko — obawiaj si skutków mierzenia wysoko.
1

Uniwersalny sownik jzyka polskiego PWN, PWN 2008 — przyp. tum.
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Jest to rewolucja jednokierunkowa.
Daje wszystkim i nie odbiera nikomu.
To nie jest nasza rewolta przeciwko nim. Zmierzamy do tego, aby nie
byo podziau na nas i ich. Chodzi o to, aby kady z nas wykorzysta
swoj szans w zakresie samorozwoju. Oczywicie, osoby mierzce nisko
mog utraci cz wadzy, szybko okae si jednak, e tak naprawd
odebralimy im strach, a nie wadz.
A po dzi dzie praktycznie wszystkie formy ustroju spoecznego opieraj si na jakiej odmianie antagonizmu midzy silnymi i bezsilnymi.
adne spoeczestwo nie moe waciwie funkcjonowa w warunkach
cigej opresji. Wszelkie formy represyjnej egzystencji naley uzna za
sprzeczne z zaoeniami spoeczestwa mierzcego wysoko. Prawdziwe
mierzenie wysoko jest jak prawdziwa demokracja — pozwala stworzy
spoeczestwo zoone z ludzi równych w stopniu dotychczas niespotykanym. Wikszo nie bdzie represjonowa mniejszoci. Uprzywilejowana mniejszo nie bdzie pozbawia praw obywatelskich wikszoci
znajdujcej si w mniej uprzywilejowanej sytuacji. Polityka równych
szans nie oznacza, e wszyscy s tacy sami — oznacza co zupenie innego.
W ramach takiej polityki kademu z nas przysuguje swoboda, obowizek oraz moliwo mierzenia wyej w kwestii tego, kim jestemy i co
moemy zaoferowa wiatu.
Podstawowym zaoeniem Rewolucji Mierzenia Wysoko jest gromadzenie
i wzmacnianie kapitau intelektualnego i duchowego.

Warunkiem gromadzenia kapitau INTELEKTUALNEGO
jest mentalno mierzenia wysoko. Warunkiem gromadzenia
kapitau DUCHOWEGO jest mio. Przyszo mierzenia wysoko zaley wycznie od PO CZENIA tych dwóch czynników.
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Miejsce izolacji wynikajce z mierzenia nisko zajmie nauka oraz zdobywanie praktycznego dowiadczenia we wspópracy z innymi ludmi.
To dwa czynniki, które umoliwiaj gromadzenie i wzmacnianie kapitau
intelektualnego. To rewolucyjne poczenie pozwoli obali fundament,
na którym tworzono i propagowano do tej pory mentalno mierzenia
nisko. Mierzenie nisko odejdzie w niebyt, a zastpi je mentalno mierzenia wysoko. Pojawi si w peni wyraeni i w peni wiadomi ludzie,
aktywni budowniczowie spoeczestwa, którzy nie znaj adnych granic.
Ostatecznie to wanie na tym polega mio .
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