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• Przypomnij sobie, jak piêknie byæ sob¹!
• Uwolnij siê od bezsensownych zasad i natrêtnych ludzi!
• Zaufaj sobie i zdobywaj œwiat wed³ug w³asnych regu³!
W szczery i pe³en humoru sposób M. J. Ryan dostarcza wielu praktycznych przyk³adów
i sposobów na odnowienie naszego zaufania do samych siebie nawet wtedy,
gdy stajemy w obliczu naszych ludzkich niedoskona³oœci i s³abostek.
Oriah Mountain Dreamer, autor The Invitation And The Call
Zaufanie do siebie samego jest g³ównym sekretem powodzenia.
Ralph Waldo Emerson

Odnosisz wra¿enie, ¿e wszyscy wokó³ Ciebie znacznie lepiej wiedz¹, co jest dla Ciebie
dobre? Rodzina, lekarze i ró¿ni eksperci wci¹¿ pouczaj¹ i daj¹ Ci dobre rady? Uprawiaj
sport! Od¿ywiaj siê zdrowo! Osi¹gaj sukces! Rób to, nie rób tamtego! Przecie¿ jesteœ
samodzieln¹, inteligentn¹ jednostk¹ i doskonale wiesz, czego Ci mo¿e brakowaæ
do pe³ni szczêœcia. Przyt³aczaj¹ Ciê ludzie, rutyna codziennego ¿ycia, stresuje nat³ok
obowi¹zków i wymagañ, jakie stawia Ci ¿ycie? Zaufaj sobie, dowiedz siê, jak ¿yæ
szczêœliwie, ws³uchuj¹c siê we w³asne potrzeby.
Uwolnij swój wewnêtrzny optymizm i poczucie szczêœcia. Naucz siê nie przejmowaæ
krytyk¹ i korzystaj z w³asnej m¹droœci ¿yciowej. Postaw na swoje mocne strony i odkryj
w sobie skrywane talenty. Przede wszystkim b¹dŸ sob¹ i nie bój siê baæ — strach jest
znakiem, ¿e siê rozwijasz. Uwierz w siebie i uwolnij siê od uczucia bezradnoœci, które
czêsto Ci towarzyszy. £atwo powiedzieæ, trudniej zrobiæ? Nic podobnego. M. J. Ryan
dostarcza bezcennych wskazówek, jak ¿yæ w zgodzie z sob¹, odzyskaæ pewnoœæ siebie
i œmia³o, bez niepotrzebnego emocjonalnego baga¿u zdobywaæ œwiat wci¹¿ od nowa.
Zaufaj sobie i zobacz:

Wydawnictwo Helion SA
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: sensus@sensus.pl

• Jak budzi siê w Tobie twórcza energia i optymizm,
• Jak dostrzegasz szczêœcie w chaosie codziennego ¿ycia,
• Jak odzyskujesz wewnêtrzn¹ równowagê i pewnoœæ siebie,
• Jak odnajdujesz w sobie m¹droœæ i œmia³o z niej korzystasz,
• Jak uwalniasz siê od krêpuj¹cych nakazów i powinnoœci.
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Moc zaufania sobie

Od ilu trosk si uwalniamy,
gdy postanawiamy nie tyle by czym, co kim.
— Coco Chanel
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Gdziekolwiek si zwróc, sysz narzekania, e ludzie czuj si przytoczeni. onaci (zamne) czy samotni, majcy dzieci czy nie, wszyscy walcz, by utrzyma si na powierzchni ycia. Przytaczaj nas
listy rzeczy do zrobienia, przytacza ilo informacji, którymi jestemy zasypywani, przytacza tempo zmian wokó nas i to, jak szybko
musimy biec, by za nimi nady . Staramy si wszystko uproci ,
sta si bardziej uporzdkowani, nie traci energii na drobiazgi,
medytowa czy uprawia jog, ale nie wydaje si, by cokolwiek z tego
naprawd pomagao.
Oczywicie, istniej dobre powody, by tak wanie si czu — codzienne ycie coraz wicej od nas wymaga, oferujc nam coraz mniej
przestrzeni. Zalewaj nas informacje i moliwoci wyborów. Wszyscy robimy zbyt wiele i mamy mniej moliwoci, ni bymy chcieli.
Kiedy dopytuj si o to uczucie przytoczenia, najczciej sysz
sowa „nieprzystosowany” i „bezradny”. To dlatego, e kiedy nie
potrafimy dotrzyma kroku, jestemy przekonani, e to nasza wina.
Takie mylenie oczywicie jedynie zwiksza to poczucie, poniewa
oprócz wszystkich tych rzeczy, które musimy zrobi , obcia nas
jeszcze przekonanie, e jest w nas jaki feler, który uniemoliwia
nam radzenie sobie z yciem.
Zastanawiam si nad tym problemem od duszego czasu i im
wicej na ten temat myl, tym bardziej jestem przekonana, e jeli
nie potrafimy si z czym upora , to dlatego, e nie dotarlimy do
sedna problemu: na domiar wszystkiego, z czym si borykamy, zasadniczo po prostu nie ufamy sobie.
Nie wierzymy w swoj umiejtno poradzenia sobie ze wszystkim, co przyniesie nam ycie, znajdujemy si wic w stanie cigego
lku i zmartwienia. Staramy si wszystko kontrolowa poprzez perfekcjonizm i wpadamy w panik, ilekro popenimy bd (lub zrobi
to kto inny). Bierzemy na siebie zbyt wiele, poniewa nie ufamy
swojemu osdowi (a naprawd powinnimy) albo nie wierzymy, e
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bdziemy akceptowani przez innych, jeli powiemy „nie”. Nie jestemy
przekonani, e podejmiemy waciw decyzj, zajmuje nam wic to
mnóstwo czasu, a potem i tak wci upewniamy si, czy dobrze postpilimy. Konsultujemy si z kolejnymi przyjaciómi lub kolejnymi
ekspertami albo spdzamy godziny w internecie w poszukiwaniu
informacji. Nie wierzymy swoim instynktom rodzicielskim (wanie
przeczytaam artyku w czasopimie „Child” o tym, e nigdy jeszcze
rodzice nie robili tyle dobrego, a jednoczenie nie obawiali si tak
bardzo popenienia bdu), wic narzucamy swoim dzieciom zbyt
wiele zaj , co z kolei przytacza nas organizacyjnie i finansowo. Nie
ufamy swoim uczuciom, staramy si wic by w cigym biegu, by
ich unika .
Wydaje si, e zatracilimy poczucie, e sami dla siebie jestemy
nieocenionym ródem mdroci, potrzebnej, by przeprowadzi nas
przez ycie. Zamiast tego widzimy jedynie problemy. Kady z nas
potrafi wyliczy , co jest z nim nie tak, co mu si nie powiodo, w czym
zawiód i dlaczego. „Mam nisk samoocen, dlatego nie potrafi
odmawia ”; „Zawsze zwlekam do ostatniej chwili… jestem introwertykiem… usiuj mie nad wszystkim kontrol”. Oczywicie, e
nie mamy do siebie zaufania — dlaczego miaoby by inaczej, skoro
sami widzimy, ile w nas wad?
Nic dziwnego, e tak si czujemy. Kadego dnia bombarduj nas
setki informacji na temat tego, co jest z nami nie tak: jaki syndrom,
zaburzenie czy problem jest naszym udziaem. Nasze zby nie s dostatecznie biae, nie jestemy wystarczajco dobrymi rodzicami, za
duo jemy, mamy ADHD. Rzadko natrafiamy na te bezcenne informacje, e tak naprawd wszystko jest z nami w porzdku (przypuszczam, e wanie dlatego buddyzm staje si ostatnio bardzo popularny — to jedno z jego gównych przesa) czy e mamy wszystko,
czego trzeba, by poradzi sobie z yciem. Nic dziwnego, e czujemy
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si przytoczeni — wszystkie niemal wiadomoci, które syszymy,
zdaj si potwierdza , e jeli zostaniemy tacy, jacy jestemy, nie
bdziemy w stanie ze wszystkim si upora .
Oto przykady:
Q Kilka lat temu zapytano Ann Landers1, jakie pytanie syszy

najczciej. Odpowiedziaa: „Co jest ze mn nie tak?”.
Q Od urodzenia bez przerwy jestemy badani pod ktem tego,

czy nie odbiegamy od tego, co jacy tam eksperci nazywaj norm. Dokadnie jedna trzecia dzieci w wieku szkolnym bierze leki, przepisane na róne zaburzenia.
Q Ostatnio przejrzaam lokaln gazet. Sekcja powicona

sposobom na ycie zajmowaa w niej dziesi stron, z czego jak ostatnio policzyam, poowa (wyczajc reklamy)
powicona bya poradom. Dwie kolumny porad ogólnych
i po jednej dotyczcej seksu, pienidzy, rodzicielstwa, dobrych manier, zwizków i mioci.
Q Opublikowany niedawno w magazynie „Psychology today”

artyku zajmowa si eksplozj porad w telewizji, radiu,
internecie, ksikach i czasopismach; mona nawet byo
przeczyta , e istniej nawet porady dla mniejszoci: dla
gejów, Afroamerykanów, dwudziestoparolatków, intelektualistów, prawicowców. Artyku ujmowa to nastpujco:
„Ludziom zaley na znalezieniu informacji dotyczcych
rónych aspektów ich ycia: od osobistych finansów do
rodzicielstwa”.
Q Najwyraniej utracilimy nawet zdolno

samodzielnego
ubierania si czy urzdzania naszych domów, std takie
programy, jak What not to wear2, Queer Eye for the Straight

1

Amerykaska dziennikarka, prowadzca przez wiele lat rubryk z poradami
w wielu czasopismach — przyp. tum.
2
Program by emitowany w Polsce w TVN Style pod tytuem W co si nie
ubiera — przyp. tum.

16

Wicej przebojowoci! Jak pewnie kroczy przez ycie

Eye3, Trading Spaces4 czy While You Were Out5, aby wymieni tylko najsynniejszych przedstawicieli tego gatunku, który suy temu, by cay kraj móg si pomia z czyjego zego gustu.

Nie ma nic zego w szukaniu czy w potrzebie pomocy. Jednak
wiele z porad, na które bezustannie si natykamy, wzmacnia przekonanie, e co jest z nami zasadniczo nie w porzdku i e odpowiedzi na nasz problem jest zastosowanie si do porad konkretnego
eksperta. Tego typu pomoc, zamiast pomóc nam zrozumie , co nam
pomaga dobrze funkcjonowa , jak znale rozwizania najlepsze dla
nas, doprowadza do tego, e poszukujemy definicji tego, kim powinnimy by , jak powinnimy si czu i jak y u innych. A to prowadzi do
nasilajcych si problemów w uporaniu si z wasnym yciem.

Jeste jedynym w swoim rodzaju cudem
Jestem wikszy i lepszy, ni sdziem.
Nie wiedziaem, e mam w sobie a tyle dobra.
— Walt Whitman

Pewnego dnia jechaam sobie drog w pónocnej czci stanu Nowy
York, gdy mój wzrok przyku ogromny billboard reklamujcy sprzeda
samochodów. Widniao na nim zdjcie umiechnitego noworodka
3

Program, w którym piciu homoseksualnych specjalistów od mody, wystroju
wntrz, gotowania oraz stylu doradza heteroseksualnemu mczynie, co ma
zmieni w swoim yciu, by sta si bardziej atrakcyjny — przyp. tum.

4

Program, w którym dwie mieszkajce po ssiedzku rodziny urzdzaj sobie
nawzajem pokój w domu — przyp. tum.

5

Program, w którym rodzina pod nieobecno jednego z jej czonków zmienia
wystrój domu za pomoc ekipy telewizyjnych fachowców — przyp. tum.
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i napis „Zanim si urodzie… zostae ju zaakceptowany”. zy napyny mi do oczu. Jak zmieniby si wiat, gdybymy wszyscy od
urodzenia mogli mie to przekonanie. Ile mona by unikn bólu,
poczucia nieprzystosowania, samotnoci i lku? O ile mniej przytoczeni, za to radoniejsi moglibymy by ? O ile wicej sukcesów odnosilibymy?
Pracujc z moimi klientami, czytajc listy od czytelników, yjc
dzie po dniu jako matka, przyjacióka, partnerka, wci staj w zadziwieniu wobec tego, jak wyjtkowy i wspaniay jest kady z ludzi,
których spotykam na swojej drodze, jakie niezwyke zasoby umysowe, cielesne i duchowe ma kady z nas. Czuj wielki smutek, gdy
myl o tym, jak czsto pozostajemy niewiadomi bogactwa, które
mamy, albo te nie wiemy, jak je wykorzysta , by sta si szczliwsi i wnie swój wkad w otaczajcy nas wiat. Pisz t ksik wanie po to, by otworzy ludziom oczy na t kwesti.
Ty i ja naprawd zostalimy zaakceptowani, zanim si urodzilimy.
Kady z nas jest cudem stworzenia. Twój umys, Twoje ciao i Twój
duch nigdy nie powtórzyy si w adnym z siedemdziesiciu miliardów istnie ludzkich, które yy na tej planecie. Z moliwych kombinacji genów Twoich rodziców mogo si urodzi trzysta bilionów
rónych ludzi. Jednak powstae wanie Ty. Twój mózg jest najbardziej zoon struktur, jaka kiedykolwiek powstaa, z „trzynastoma
miliardami komórek nerwowych, czyli ponad trzykrotnie wicej, ni
jest ludzi na wiecie”, jak pisze Og Mandino w ksice Najwikszy
cud wiata6. A nauka wanie zaczyna odkrywa , e nasz umys nie
mieci si wycznie w gowie; inne komórki naszego ciaa równie
zdaj si mie inteligencj.
Dziki naszemu genetycznemu dziedzictwu i osobistym dowiadczeniom kady z nas ma zespó wyjtkowych cennych cech. To unikalny kapita, z którym si urodzilimy lub który w sobie wyksztacilimy. Nasze yciowe dowiadczenia skadaj si na prawdziwy
6

Og Mandino, Najwikszy cud wiata, Wydawnictwo MEDIUM,
Konstancin-Jeziorna 2006 — przyp. tum.
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skarbiec osobistej mdroci, z którego moemy czerpa do woli. Niewane, ile razy nas zraniono, ile razy zmuszono nas, bymy czuli si
bezwartociowi czy pokonani, te wewntrzne zasoby wci w nas s
i czekaj na wykorzystanie dla naszych korzyci w dowolnym momencie naszego ycia. Musimy jednak wierzy , e tam s, i wiedzie , jak
otworzy drzwi skarbca. Innymi sowy, musimy ufa sobie.
Wiara w siebie, podobnie jak cierpliwo , jest cnot niemal wymar w wiecie, który w cigu ostatnich pi dziesiciu lat zwraca
si coraz bardziej na zewntrz, odwracajc si od wewntrznych
wartoci. Stanowi ona kombinacj trzech emocjonalnych i duchowych cech: samowiadomoci, czyli prawdziwej oceny tego, kim naprawd jestemy i na czym nam zaley; samoakceptacji, czyli przyjcia siebie w caej zoonoci, oraz polegania na sobie, czyli
umiejtnoci wykorzystania tego, co wiemy na swój temat, by osign to, czego pragniemy, bez nieustannego zamartwiania si, czy
inni nas akceptuj.
Tego wanie nauczysz si z tej ksiki — postaw i zachowa,
które sprzyjaj samowiadomoci, samoakceptacji i poleganiu na sobie,
jak równie tego, jakie korzyci moe przynie Ci wiara w siebie.
Prawdziwe zaufanie do siebie, jak pisz psychologowie Carol D.
Ryff i Burton Singer, „to nie narcystyczne samouwielbienie czy powierzchowne poczucie wasnej godnoci, ale gboki szacunek do
samego siebie, wypywajcy ze znajomoci swoich silnych i sabych
stron…”. Innymi sowy, to nie mylenie „jestem wspaniay”. To zrozumienie, co czyni mnie wspaniaym, w jaki sposób chc to manifestowa i jak wykorzysta , gdy zetkn si z wikszymi czy mniejszymi trudnociami w yciu. Wiedzc to, moemy pyn przez ycie
niczym królewski szkuner, a nie wywrotny kajaczek. Im lepiej bowiem poznamy swoje wyjtkowe umiejtnoci i sposób ich uywania,
tym mniej bdziemy przytoczeni, niezalenie od tego, co nas w yciu spotka.
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Zaufanie do siebie to nie to samo, co pewno siebie. „Pewno
siebie jest bardziej umysowa — pisze Jack Gibb w ksice Trust —
jest raczej wynikiem kalkulacji, opiera si na oczekiwaniach w wikszym stopniu ni zaufanie. Zaufanie moe by i czsto jest instynktowne… To co bardzo podobnego do mioci”.
Zaufanie do siebie zawsze byo wan cech serca i umysu, ale
nigdy tak bardzo jak w tych szybkich, wymagajcych czasach. James
C. Collins i Jerry I. Porras pisz w ksice Wizjonerskie organizacje7:
„Wraz ze mierci mitu o bezpieczestwie zatrudnienia, wzrostem
szybkoci zmian i przy coraz wikszej zoonoci i wieloznacznoci
naszego wiata ludzie, którzy poszukuj stabilnoci i cigoci w zewntrznych ródach, mog nagle straci grunt pod nogami. Jedynym
prawdziwie godnym zaufania ródem stabilnoci jest silny duchowy
rdze, a take gotowo do zmiany i dostosowania wszystkiego z wyjtkiem tego rdzenia”.
Wedug Sownika Webstera pierwszym znaczeniem sowa „zaufanie” jest „pewno co do charakteru, umiejtnoci czy te prawdy kogo lub czego”. Kiedy ufamy sobie, mamy kontakt z tym duchowym
rdzeniem, o którym pisz Collins i Porras. Jestemy opanowani i spokojni w sytuacjach stresowych, co jest odzwierciedleniem znajomoci swoich silnych stron. W konsekwencji wiemy, e poradzimy sobie
ze wszystkim, co ycie nam przyniesie — potrafimy ukoczy zadanie, przeorganizowa swój kalendarz, uporzdkowa swoje biurko
czy rozwiza trudnoci w relacjach z szefem.
Kiedy ufamy sobie, moemy atwiej pyn przez wzburzone wody
w trudnych emocjonalnie czasach — kiedy czujemy si zagubieni,
smutni, li czy zalknieni — poniewa w gbi serca wierzymy, e
nam si uda, nawet jeli nie wiemy kiedy i jak. Jestemy bezpieczni
pod swoj wasn opiek. Traktujemy siebie dobrze, agodnie, tak jak
kochajca matka troszczy si o swoje ukochane dziecko. Uczymy si na
7

James C. Collins, Jerry I. Porras, Wizjonerskie organizacje. Praktyki
zarzdzania najlepszych firm, Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe,
Warszawa 2003 — przyp. tum.

20

Wicej przebojowoci! Jak pewnie kroczy przez ycie

swoich bdach, zamiast si za nie kara , poniewa wiedzc, e w yciu
chodzi o to, by si wci uczy , patrzymy na bdy jak na cenne informacje na temat dalszego postpowania. Kiedy co nam si nie
uda, nie postrzegamy siebie jako zych, a jedynie nie tak biegych
w jakiej umiejtnoci, jak bymy sobie tego yczyli.
Wanie dlatego, e akceptujemy siebie takimi, jakimi jestemy,
atwiej nam si zmieni . Rozluniaj si pta wstydu i poczucia winy. Nawet gdy znajdziemy si w trudnych czy wymagajcych sytuacjach, to nie winiemy w nich, lecz postrzegamy siebie jako kwiat
lotosu, którego korzenie tkwi gboko w bocie, a który jednak jest
jednym z najpikniejszych kwiatów na ziemi. Kady z nas jest jak
lotos — pikny i cenny, mimo caego bota w naszym yciu.
Idea zaufania sobie istnieje ju od wieków. Shakespeare napisa:
„A najwaniejsze, by zawsze by wierny/Samemu sobie”8. Równie
wiara w siebie kierowaa ojcami zaoycielami, kiedy proklamowali
niepodlego Stanów Zjednoczonych.
Sto sze dziesit dwa lata temu Ralph Waldo Emerson napisa
swój synny esej „Self-Reliance” („Poleganie na sobie”), traktat powicony temu, jak niezwykle istotne jest zaufanie sobie. Oto fragment: „Powinnimy si nauczy dostrzega i rozpoznawa ten bysk
wiata, który przenika nasz umys od wewntrz, i zwaa na niego
wicej ni na blask bijcy z firmamentu mdrców i bardów. A jednak
najczciej nie powicamy swojej myli adnej uwagi tylko dlatego,
e pynie od nas… Zaufaj sobie: w kadym sercu wibruje ta elazna
struna. Nic nie jest wite, jak tylko spójno i prawo wasnego
umysu… Wstyd mi na myl o tym, jak atwo kapitulujemy w obliczu odznak i nazwisk, wobec wielkich spoeczestw i martwych instytucji… Moje ycie jest dla mnie, a nie na pokaz… Zawsze staraj
si by sob, nie naladuj nikogo… Nic innego nie przyniesie Ci
pokoju, jak tylko ty sam”.

8

William Shakespeare, Hamlet, Akt I, scena III, tum. Stanisaw Baraczak.
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Inspirujce sowa, a jednak gdzie na przestrzeni czasu zapomnielimy, jak s wane. Do tego stopnia, e kiedy zaproponowaam zaufanie sobie jako temat tej ksiki, niektórzy nawet pytali, czy czytelnicy w ogóle zrozumiej to pojcie! Tak dugo nas indoktrynowano,
bymy szukali odpowiedzi na zewntrz i uwaali siebie samych za
niegodnych zaufania, e mamy bardzo ograniczone pojcie, co oznacza
patrzenie na wiat z tej perspektywy. Jak pisze pisarka Jaya Sarada:
„ atwo zauway , jak bardzo jestemy uwarunkowani na szukanie
akceptacji na zewntrz. Od dziecistwa mówi nam si, e jestemy
dobrzy lub li wedug osdu innych, wic ycie toczy si jako krg
naladownictwa”.
Biorc pod uwag, e przeszlimy szko suchania wszystkich,
tylko nie siebie, i nasze przekonanie, e jestemy li i zepsuci, od
czego mamy zacz ? Od zrozumienia, e umiejtno zaufania sobie
nie jest niezmienn cech, któr si ma albo nie, tak jak proste wosy
czy niebieskie oczy. Jest to umiejtno serca i umysu, któr moemy
pielgnowa . Tak jak misie, ronie lub zanika w zalenoci od
wicze. Zaufanie do siebie bdzie przypywa i odpywa w zalenoci od naporu yciowych wyzwa. Zaufaniem do siebie kadego z nas
moe wstrzsn co innego, jednak ilekro tak si zdarzy, moemy
wykorzysta nowo zdobyt wiedz, by ta umiejtno jeszcze w nas
wzrosa.
By zacz pielgnowa zaufanie do siebie, musimy zwróci si
ku swojemu wntrzu i bez lku, co odkryjemy, przyjrze si sobie,
nie minimalizujc swoich talentów — och, wszyscy to znamy — ani
nie karzc siebie za wyuczone autodestrukcyjne nawyki. Dobra
wiadomo jest taka, e moemy zacz tu i teraz, tacy, jacy jestemy w tej chwili. Niewane, ile razy wiat usiowa Ci wmówi , e
jeste gupi, pokrcony, nic nie wart. Nie potrzebujesz niczego poza
caym sob, takim, jakim jeste, poniewa kada drobna czstka moe
zosta wykorzystana, aby osign w yciu to, co chcesz, i sta si
tym, kim chcesz.
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Obietnica zaufania sobie
Wiedzie , czego si chce, zamiast potulnie mówi „amen” na
wszystko, o czym wiat nam mówi, e jest tym, czego powinnimy
pragn , to sposób, by utrzyma swoj dusz przy yciu.
— Robert Louis Stevenson

W odrónieniu od innych cnót, o których pisaam — jak uprzejmo , wdziczno , szczodro , cierpliwo — zaufanie do siebie
nie byo czym, czego staraam si wiadomie szuka . Raczej tak
samo jak wszyscy skupiaam si na swoich niedoskonaociach i szukaam remedium na to, co wydawao si we mnie nie w porzdku:
moje zamartwianie si, lk przed przyszoci, nieumiejtno pozostania sam ze swoimi uczuciami. Terapia bardzo mi pomoga —
zrozumiaam, skd si bray moje problemy — jednak cigle cierpiaam na te przypadoci i z ich powodu.
Potem spotkaam mdr kobiet, Dawn Markov. Korzysta ona
z tego, co nazywa skupieniem si na aktywach w yciu, co oznacza
szukanie i wzmacnianie tego, co funkcjonuje waciwie, zamiast
skupia si na tym, co jest nie tak. Ucz si i pracuj z ni od prawie
pitnastu lat i to podejcie stao si niemal czci mojego DNA.
Wykorzystuj to wobec siebie, mojej rodziny i przyjació, a take z menederami, z którymi mam przywilej pracowa jako konsultantka. Ta
ksika to zapis mojego rozumienia tego, jak to podejcie przekada
si na szczcie i zadowolenie w dorosym yciu, jednak wiele pomysów i wicze jest autorstwa Dawny.
Przygldajc si temu, co przydarzyo mi si w cigu ostatnich
pitnastu lat, widz, e rzeczywicie bya to podró ku coraz peniejszemu zaufaniu sobie. A majc takie zaufanie, czuj si spokojniejsza, pogodniejsza, wolna od zmartwie. Dobrze mi z tym, jaka jestem, dobrze mi samej ze sob. yj w zgodzie z tym, co naprawd
ma dla mnie znaczenie, atwiej mi podejmowa samodzielne decyzje.
Nie czuj si tak przytoczona yciem. A kiedy ju nawet wydaje mi
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si, e ycie staje si zbyt cikie, zawsze wiem, jak wróci na waciwe tory. atwiej mi te akceptowa innych takimi, jacy s, i nie
potpia ich wyborów, wartoci czy postaw.
Ufanie sobie przynosi nam wiele korzyci. Dla mnie najwiksze
wyzwolenie pynie z tego, e mogam przesta stara si kontrolowa
ycie, a zamiast tego nabra zaufania, e potrafi zareagowa odpowiednio do tego, co mi ono przyniesie.
Có za niewiarygodna ulga! Zamiast si wszystkim przejmowa ,
moemy i przez ycie ze wiadomoci, e poradzimy sobie ze
wszystkim, co do nas przyjdzie. ycie staje si ekscytujce, a nie
przeraajce, poniewa wiemy, czemu chcemy powiedzie „tak”, i czsto to robimy. Wiemy te, e moemy innym podarowa co z siebie, co cennego. Z przyjemnoci wic otwieramy si, by dawa to,
czym moemy si dzieli , i robi to, co potrafimy robi .
Zaufanie do siebie pomaga równie, gdy przechodzimy przez
trudne stany wewntrzne. Uczymy si, e potrafimy przetrwa depresj, smutek, poczucie bezsensu — i zdobywamy wiedz o tym, co
nam w tym pomaga, wic kiedy znowu nadejd trudne czasy, bdziemy
lepiej przygotowani. Nie obawiamy si zatrzyma w biegu i po prostu by sob, poniewa wiemy, e jestemy dla siebie ródem mdroci. Nasze uczucia przestaj nas przeraa i potrafimy sta si dla
innych, którzy cierpi, przewodnikami i mentorami.
Sdz, e te same dobre rzeczy stan si Twoj nagrod, gdy uda
Ci si dokona tej wewntrznej zmiany. Poznasz, e ufasz sobie, gdy
staniesz si mniej spity, bardziej pozytywnie nastawiony, poczujesz lekko w codziennych okolicznociach, poczujesz, e bardziej
akceptujesz siebie i innych, przestaniesz odbiera ycie jako kierat
i mk, a zaczniesz je postrzega jako bardziej radosne. Ale nie wierz mi
na sowo — wypróbuj kilka wicze i porad z tej ksiki i sam si przekonaj. Chodzi mi o to, by nauczy si ufa sobie, nie — zaufa mnie.
Jeli w moim yciu, zarówno prywatnym, jak te jako autorki
ksiek, by jaki przeom, to byo to najpierw uwiadomienie sobie,
a nastpnie rozwój tych cech, które pomagaj nam wzrasta indywidualnie i grupowo w mdroci i mioci. Dlatego wanie tak interesuje
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mnie zaufanie do siebie. „Mdro — pisze buddyjski mnich Khandro Rinpoche — jest nam wrodzona; nie jest to co, co mona kupi ,
usysze od innych czy otrzyma z zewntrz”. Innymi sowy, musimy
szuka wewntrz siebie, by j znale . Nie przyjdzie od nikogo innego, tylko od nas. Bez zaufania do siebie nigdy nie posidziemy mdroci, bdziemy bowiem szuka odpowiedzi na zewntrz. Jeli za
chodzi o mio , to tylko wtedy, gdy jestemy dobrze osadzeni w naszym wasnym istnieniu, czujemy si dobrze z tym, kim i czym jestemy, moemy stworzy wi pen prawdziwej mioci z innym
czowiekiem. W przeciwnym razie wykorzystujemy drug osob, by
zyska poczucie bezpieczestwa lub akceptacji, zamiast wej w t
rozwijajc ducha relacj, której moliwo obiecuje zwizek oparty
na prawdziwej mioci.
Ostatecznie najwiksze korzyci z zaufania sobie znajdziemy na
poziomie duszy, która nas wzywa, bymy odkryli i wyrazili caoksztat
tego, kim jestemy, z poytkiem dla wszystkich. „Ja jest czym, co
si stwarza, nie czym danym z góry — pisze Barbara Myerhoff. —
Jest to aktywny i twórczy proces uczestniczenia w yciu, który trzeba usysze , uksztatowa , zobaczy , wypowiedzie na gos wiatu,
wreszcie wprowadzi w ycie, wple w ycie innych”. Nie moemy
tego zrobi , jeli szukamy odpowiedzi poza sob. Jak powiedzia
kiedy ten mdry czowiek, Carl Jung: „Ten, kto patrzy na zewntrz,
ni. Ten, kto patrzy do wntrza, budzi si”.
Ta ksika jest zaproszeniem, by spojrze w siebie w nowy sposób i obudzi si. Nie po to, by wylicza , co jest nie tak, ale by zacz gboko docenia to, co jest w nas dobre. I aby wykorzysta to,
co odkryjesz, by y szczliwiej i dzieli si z innymi tym, co tylko
Ty moesz im ofiarowa . Im wicej bowiem ufasz sobie, tym lepiej
wiesz, jakie jest Twoje wyjtkowe miejsce w wielkim wzorze ycia
i jaki moe by Twój niezrównany wkad.

