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Internetowi coraz wiêcej tego typu 
osób spotykamy na rozmaitych forach 
czy grupach spo³ecznoœciowych za-
jmuj¹cych siê realizacj¹ podobnych
projektów. W jednym i drugim przy-
padku szczytem ich marzeń jest us³y-
szenie, że s¹ potrzebni, ważni i że bez 
nich ca³y œwiat by siê po prostu za-
wali³. Dla tych kilku s³ów, gotowi s¹ 
zrobiæ wszystko – oddaæ swoje walo-
ry, pracowaæ za innych, zrezygnowaæ
nowaæ ze spraw, które rzeczywiœcie 
mog³yby im przynieœæ splendor. Tak-
że tych, które umożliwi³by im reali-
zacjê swoich marzeń. 
  To, co ³¹czy przedstawicieli każdego 
z opisanych wyżej typów, to potrzeba 
udowodnienia œwiatu, że nie powinni 
robiæ tego, co byæ może przynios³oby 
jakieœ efekty, ale z aktualnej perspek-
tywy jest nadmiernie odsuniête w cza-
sie, niezbyt precyzyjnie opisane, a nie-
kiedy po prosty pozornie ma³o atrak-
cyjne. W efekcie, jak to podkreœli³a, 
cytowana na wstêpie Dorothea Brande, 
ich „g³ównym zamiarem, czêsto nie-
œwiadomym, jest wype³nienie sobie 
życia drugorzêdnymi i zastêpczymi 
zadaniami, że nie bêdzie czasu na ro-
bienie tego, w czym naprawdê jesteœ-
my dobrzy. Krótko mówi¹c: celem jest 
porażka”.
  By odnieœæ sukces, by w pe³ni spe³-
niæ swoje wymarzone marzenia, mu-
simy sobie najpierw odpowiedzieæ na 
pytanie, co jest dla nas ważniejsze – to
jak dostrzegaj¹ nas inni, czy to, jak po-
strzegamy sami siebie i jak siê z tym 
co widzimy czujemy. Jeœli ważniejsi 
s¹ inni, to pewnie bêdziemy mieli k³o-
pot z pe³nym spe³nieniem naszych ma-
rzeñ. Marzenia bowiem mog¹ i spe³-
niaj¹ siê w nas i inni w gruncie rzeczy 
nie maj¹ tu zbyt wiele do powiedze-
nia. Jeœli maj¹ to znaczy, ¿e w gruncie 
rzeczy nie pracujemy nad naszymi po-
trzebami, ale nad zaspokojeniem po-
trzeb innych. Nasza aktywnoœæ mo¿e 
oczywiœcie s³u¿yæ drugim, wa¿ne jed-
nak, ¿eby to by³a nasza aktywnoœæ. 
¯ebyœmy robili to, co chcemy, co 
umiemy i co przybli¿a nas do celów, 
które s¹ zbli¿one do tego, co zawiera-
j¹ nasze marzenia. Wbrew pozorom 
mo¿emy tak dzia³aæ w ka¿dej sytua-
cji. Wa¿ne w tym przypadku to spo-
sób w jaki zdecydujemy siê planowaæ 
swoje cele. Podstawowe za³o¿enie, 
które powinniœmy braæ pod uwagê, to 
stwierdzenie, ¿e cel, do którego zamie-
rzamy d¹¿yæ, powinien byæ dobrze 
przez nas wyobra¿ony. Musimy go 
widzieæ nie tylko na zasadzie drogo-
wskazu typu „Chcê…”, ale w formie 
bardzo plastycznej prezentacji, która 
w szczegó³ach i z ró¿nych perspektyw 
pokazuje na czym nam naprawdê za-
le¿y. Pe³na œwiadomoœæ celu pozwala 
nam uzyskaæ dwie niezwykle wa¿ne 
sprawy – z jednej strony umo¿liwia 
dostrze¿enie we wszystkim, co robi-
my cz¹stki tego, co zbli¿a nas do te-
go celu, z drugiej strony umo¿liwia 
rzeteln¹ weryfikacjê celowoœci na-
szych postaw, zachowañ i podejmo-
wanych dzia³ań.  Oba te warunki s¹
bardzo pomocne w wyjœciu z opisa-
nych wy¿ej ról, które mog¹ przecie¿ 
i nas dotyczyæ, a które zamiast zbli-
¿aæ nas do spe³nienia naszych marzeñ, 
prowadz¹ nas wprost ku… kolejnej 
pora¿ce. 
 Nastêpna kwestia, to posiadane przez 
nas zasoby. Naszym podstawowym 
potencja³em jesteœmy my sami. Dob-
rze jest siebie dobrze poznaæ. Dobrze 
jest znaæ, akceptowaæ i umieæ korzys-
taæ z indywidualnych nam tylko przy-
pisanych mocnych oraz s³abych stron. 

Nasz osobisty potencja³ przek³ada siê 
w sposób oczywisty na relacje z in-
nymi i to w jaki sposób korzystamy 
z zasobów otaczaj¹cego nas œwiata. 
Po³¹czenie tych trzech rzeczy: naszych 
osobistych mo¿liwoœci, kszta³tu i cha-
rakteru naszych relacji z innymi oraz 
potencja³u wype³niaj¹cego otaczaj¹c¹ 
nas przestrzeñ stanowi wa¿ny kontekst 
dla kszta³towani naszych dzia³ań. 
Optymalnym rozwi¹zaniem by³oby, 
gdyby elementem ³¹cz¹cych wszyst-
kie wymienione obszary by³ kszta³t 
naszych marzeń. Nawet jednak, kiedy 
w mniejszym czy wiêkszym zakresie 
opisane zasoby – w szczególnoœci 
œwiat, w  którym przysz³o nam dzia-
³aæ – nie sprzyjaj¹ wprost realizacji 
naszych planów, to zawsze mo¿emy 
znaleŸæ te elementy, które mog¹ nam 
w tym pomóc. Ot, choæby dzia³ania 
czy kontakty z ludŸmi, które bêd¹ bu-
dowa³y w nas pozytywne poczucie 
wartoœci, akceptacjê tego co aktualnie 
robimy, czy to jak siebie postrzegamy. 
Oczywiœcie musimy pamiêtaæ, by 
„czarowanie” rzeczywistoœci typu 
„Och, jaki ja jestem potrzebny, mimo 
¿e wykonujê gównian¹ robotê”, nie 
zas³oni³y nam naszego rzeczywiste-
go celu, jakim jest spe³nienie zupe³nie 
innych marzeń.
 Ka¿de zaplanowane przez nas dzia-
³anie powinno spe³niaæ kilka istotnych 
parametrów. Powinno wp³ywaæ na 
realizacjê naszych marzeñ. Nie praw-
d¹ jest, ¿e jedyn¹ skuteczn¹ drog¹ 
umo¿liwiaj¹c¹ nam dojœcie do celu, 
jest skupieni wszystkich si³ i œrodków,
by przyjêty przez siebie cel zosta³ o-
si¹gniêty. Bardzo rzadko mamy wy-
starczaj¹co du¿o mo¿liwoœci, by tak
dzia³aæ, choæ jeœli funkcjonujemy w ta-
kich w³aœnie realiach i w dodatku ro-
bimy to, co lubimy robiæ najbardziej, 
to mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy rze-
czywiœcie sporo szczêœcia. Kolejny 
warunek to w³aœnie ³¹czenie tego, co 
robimy z tym, co chcielibyœmy a jesz-
cze bardziej z tym, co lubimy robiæ. 
Teoretycznie praca na rzecz realizacji 
w³asnych marzeń zawsze siê ³¹czy 
z tym, co siê lubi. I choæ nie zawsze 
mo¿emy robiæ to co lubimy, ale to co 
musimy, ³¹czenie naszej aktywnoœci 
ze œwiadomoœci¹ jej wp³ywu na cel do 
którego zd¹¿amy, pozwala nam du-
¿o lepiej funkcjonowaæ, ani¿eli wtedy, 
kiedy musimy robiæ rzeczy, których 
sensu czy tym bardziej powi¹zañ z na-
szym podstawowym celem nie potra-
fimy zobaczyæ. Przyk³adem mog¹ byæ 
wirtuozi, którzy w dzieciñstwie nie-
nawidzili wielogodzinnych æwiczeñ 
na instrumencie, czy m³odzi rodzice, 
którzy kochaj¹ i s¹ dumni ze swoich 
maleństw, ale nienawidz¹ wstawaæ do 
nich w nocy. 
  Ostatni element, to bie¿¹ce potwier-
dzenie sensu. Codzienna refleksja nad 
tym, co robimy i co w zwi¹zku z tym 
uda³o nam siê dokonaæ. Potwierdza-
nie nie tylko sensu naszego dzia³ania, 
ale równie¿ wyci¹ganie optymalnych 
wniosków – czego siê nauczy³em o 
sobie, na ile bardziej pozna³em cel, do
którego zmierzam, w jakim stopniu 
bêdê móg³ lepiej korzystaæ z dostêp-
nych zasobów. Warto od czasu do cza-
su przeprowadziæ samemu ze sob¹ taki 
rachunek sumienia. Pozwala on i lepiej 
poznaæ miejsce, w którym siê aktualni 
znajdujemy, i bardziej precyzyjnie za-
planowaæ kolejne formy aktywnoœci, i 
unikaæ na przysz³oœæ dzia³añ czy osób, 
które niczemu nie s³u¿¹. Pozwala te¿ 
powiedzieæ samemu sobie „Dziêkujê. 
Radzisz sobie. Doszliœmy naprawdê 
daleko”. 

  Lubię moją Sąsiadkę z mieszkania 
obok. Co jakiś czas mam zaszczyt być 
niewidzialnym gościem honorowym 
na jej występach – i to tych najlep-
szych. Nie scenicznych, a wieczor-
nych, granych tylko dla siebie, ewen-
tualnie dla grupy przyjaciół. Gra so-
bie na bębnie, a przy okazji mnie na
bębenkowych błonach. Sam dźwięk 
bębna tworzy atmosferę, w której ła-
two wejść w głąb siebie, łatwo wpaść 
w trans i zapomnieć o drobiazgach.
  Najbardziej tajemnicze są coroczne 
ceremonie z okazji urodzin Gospody-
ni. Na początku słychać tylko ogólne 
zamieszanie, głośne rozmowy, w tle 
muzykę z płyty. Są to utwory, których 
wcześniej nie znałam, bardzo rytmicz-
ne, żywiołowe, etniczne, może indyj-
skie. Dźwięki fletu, bębnów, śpiew. 
Wyobrażam sobie gości siedzących 
na wielkich kolorowych poduchach, 
na niskim stoliku stoi wino, zakąski, 
jakieś przysmaki, świece. Wszystko 
za karminowym woalem. Intensywne 
zapachy, muzyka, śmiech. Nikt nie pali 
papierosów, jak na imprezie w klubie, 
nikt nie czuje, że za dużo wypił. Przy-
jaciele.
 Potem słychać gromkie „sto lat” przy 
dźwiękach całej zgrai bębnów. Ta 
prosta melodia staje się przedmiotem 

dalszych improwizacji. Grają i po 
prostu śpiewają mocnymi, trzeźwymi 
głosami. Już po kilku minutach rytm 
nie przypomina „sto lat”, ale coś zu-
pełnie innego, magicznego.
  Wtedy im zazdroszczę. Tak jak wte-
dy, gdy słyszę dźwięki koncertu, na 
którym nie mogę być; jak wtedy, gdy 
cała rodzina ogląda w drugim pokoju 
mój ulubiony film, a ja się uczę albo 
sprzątam. Tak bardzo im zazdroszczę, 
że siadam jak najbliżej ściany, za-
mykam oczy, żeby czuć się gościem 
– niewidzialnym, ale jednak gościem.
 Zastanawiam się, czy nie żyjemy tak 
samo, obok siebie, przedzieleni mu-
rem. Każdy z nas podsłuchuje kogoś,
podsłuchuje myśli kogoś, kogo nie 
widzi. Wydają się one bezkształtną 
zbitką, której zobaczyć nie można i 
jedyne co zostaje to gra wyobraźni. 
Pozwalamy na to, by ktoś był iluzją, 
był tym, kim chcielibyśmy żeby był. 
Gdyby pozwolił zajrzeć do środka, 
runęłyby wyobrażenia i pozostałaby 
prawda. Poznawać ludzi to jednak ry-
zyko.
 Nie zdarzyło mi się poznać Sąsiadki 
zza ściany, choć pewnie widziałam ją 
wielokrotnie nie wiedząc, że to ona... 
Nie wiem jak wygląda, znam tylko 
jej głos, wielokrotnie przez domofon 

uprzedzała nas o imprezie. Nie ubo-
lewam nad tym.
 Uwielbiam podpatrywać i podsłuchi-
wać ludzi. Robię to codziennie, nało-
łogowo i bezwolnie. Jeżdżę autobu-
sem, ale specyficznym, bo darmo-
wym, wożącym ludzi do znanego hi-
permarketu. Towarzysze mojej pod-
róży traktują ten autobus podobnie 
jak ja – jako możliwość zaoszczędze-
nia paru groszy. Ile zabawy! Niezli-
czone możliwości obserwowania lu-
dzi. Różnych, przeważnie biednych, 
też oszczędzających na bilecie.
  Mam czasami potrzebę pójścia do 
opery, a innym razem przejechać się 
darmowym autobusem. Odchamić 
się i dochamić. Uwznioślić się i spo-
kornieć. Studia, nabywanie sekretnej 
wiedzy, pokonywanie kolejnych stop-
ni mądrości; wszystko to wiąże się 
z przekraczaniem granic skromności. 
Dlatego siedząc obok starszego, zmę-
czonego Pana, którego los obsypał 
piaskiem, może błotem, podsłuchuję i 
wyobrażam sobie, że goszczę w jego 
świecie. I choć moim pragnieniem 
nie jest być w tym świecie naprawdę, 
bo inaczej wyobrażam sobie swoje 
życie, to nie chcę, żeby był on zupełnie 
mi obcy i niezrozumiały. Tego Pana 
też lubię.
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