Bożena Ptak
GŁUCHA ROZMOWA
Andrzejowi Chojeckiemu

				

POLISH-CANADIAN LITERARY MAGAZINE
www.magazynaha.com

no. 247 - January 2018

Vancouver, British Columbia

„Raduj się człowieku”
MAŁGORZATA BUJAK

Ciesz się. Łatwo mówić. Dzisiejsze
pokolenie dwudziestokilkulatków na
te wyrazy dostaje drgawek. Wbrew
założeniu tych słów, nie są w stanie
ich wymówić nie czując rosnącego
niepokoju. Dorosłość wydaje nam się
odległym zjawiskiem. Jest tyle rzeczy
do zrobienia, załatwienia, co chwilę
biegamy z telefonami w ręce, próbując zrobić jak najwięcej. Grupa ludzi
urodzonych w latach 90. i później, ma
nieograniczony dostęp do informacji,
obrazów, przez co dużo łatwiej jest
się nam porównywać do innych i być
z siebie niezadowolonym. Zewsząd
otaczają nas piękni ludzi ze wspaniałym życiem.
Jako ludzie mamy tendencję do poddawania się w momencie, gdy coś nie
idzie po naszej myśli, gdy nie jest tak
jak sobie zaplanowaliśmy. Zastanawia
mnie dlaczego tylko nieliczni traktują
to co większość nazywa porażką, jako lekcje. To co staje na naszej drodze, zawsze będzie nas kształtowało,
w bardziej lub mniej świadomy sposób. Nie warto więc zakładać, iż błąd,
potknięcie, na drodze do sukcesu jest
katastrofą. Każda minuta naszego życia uczy nas czegoś nowego, absolutnie wyjątkowego doświadczenia, które
nie w sposób zamienić na żadne inne.
Tak wielu z nas mówi, że chciałoby
zmienić coś w swojej przeszłości, ale
po co? W jakim celu? Co by się stało,
gdyby faktycznie można było się cofać w czasie i zmieniać to co według
naszej teorii nie udane. Jedna z komedii romantycznych w reżyserii Richarda Curtisa, pod tytułem „Czas na
miłość” (ang. „All about time”) przedstawia ten problem w dość nietypowy
sposób. Główny bohater, grany przez
przez Domhnalla Geesona, odkrywa,
że może przenosić się do dowolnego
momentu w swoich wspomnieniach.
Zafascynowany, pragnie każdą sytuację powtórzyć tyle razy, dopóki nie
stanie się, w jego mniemaniu idealna.
Problem polega na tym, że taki zestaw
zdarzeń nigdy nie będzie miał miejsca.

Cały film opowiada o historii człowieka, który może pobawić się w Boga.
Z biegiem czasu odkrywa on, że nic,
ani nikt, nigdy nie będzie perfekcyjne.
Wydaje mi się, że klucz do szczęśliwego życia polega na akceptacji.
Akceptacji zdarzeń, o czym pisałam
wcześniej, ale przede wszystkim także
nas samych. Nikt ani nic, nie będzie
nam w stanie pomóc, jeśli sami siebie
nie poznamy. Właśnie te poszukiwania są dla mnie radością, nie sam cel,
a droga do niego. To jacy jesteśmy,
jacy będziemy zawsze zależy od tego
w jaki sposób będziemy iść po ścieżce. Znudzeni i bez inspiracji czy może
każdy krok traktować jako milowy
i najważniejszy. Pięknem jest widzenie każdego dnia, każdej chwili, tych
samym obrazów w życiu, jakbyśmy
spoglądali na to po raz pierwszy. Kilkuletnie dzieci są wzorem do naśladowania w tej kwestii, dla nich wszystko czego dotykają wydaje się niemal
magiczne. Butelka wody, karton czy
kanapa – rzeczy, na które my dorośli
nie zwracamy uwagi – dla nich są niczym Mount Everest. Moja czteroletnia kuzynka, każdego dnia nazywa
coś „wspaniałym” i popada nad tym
w zachwyt, nad słońcem, śniegiem
czy nad (nie)zwykłym robakiem. Dla
kilkulatków każdy poranek otwiera
nowy plac zabaw. Wydaje mi się, że
klucz do radości leży w tym, aby dostrzegać to, co dla logicznego myślenia niedostępne. Znany na całym świecie cytat z „Małego księcia” Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego Dobrze widzi
się tylko sercem. Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu, jest dla mnie
skrótem do świata emocji. Do życia,
w którym nie skupiam się na tym co
złe, ale na tym co mam i umiejętnościami, którymi dysponuje. Zdolność
ta jest bardzo ważna szczególnie w okresie dorastania. Doskonale widać
to na przykładzie młodzieży, z którą
współpracuję w ramach prowadzonych warsztatów. Nasze pierwsze zajęcia polegały na zgłębieniu podsta-

wowych podziałów na temperamenty
– „Sangwinik, choleryk, melancholik
czy flegmatyk, kim właściwie jesteś?”.
Dla nastolatków radością było doświadczenie akceptacji z strony prowadzących, gdyż świadomie przedstawiliśmy poszczególne osobowości
i tłumaczyliśmy, ze nie ma gorszych
czy lepszych. Każdy z nas jest inny i
każdy został stworzony tak, żeby miał
wszystko czego potrzebuje. Nie ma
dwóch takich samych osób, dzięki
czemu życie jest tak ciekawe. Radością dla mnie jest odkrywanie nowo
poznanej osoby, jednocześnie przekazując jej podstawowe informacje z zakresu psychologii i z biegiem czasu

Coś nam przerwało w pół słowa
zakłócenia na linii życia
dzwonię wydzwaniam
od rana do zmierzchu
całą wiosnę i lato
i zimę
o szyby jesiennym deszczem
to także ja
dzwoniłam
śmieszne słowo „tęsknię”
przesyłam
e-mailem
wydzwaniam księżycem sennym
jak syzyf toczę swój monolog
beznadziejnie rozpadający się
na znaki szczególne
wbijasz we mnie jak nóż
swój nieobecny wzrok
a ja dalej jak głupia mówię
wszystko czego nie zdążyłam powiedzieć
układam samotne znaki zapytania
a między nami
operator bezwzględny
sznur

obserwowanie zmian w jej życiu.
Modne jest posiadanie trenera personalnego. Nie tego, który krzyczy na
nas na siłowni, ale tego, który zajmuje
się naszym psychicznym rozwojem.
Jego zadaniem jest wytyczenie nam
wcześniej wspomnianego celu i ułożenie drogi do niego. Według mnie,
każdy sam powinien być dla siebie
coachem. Znać swoje dobre cechy i
dostrzegać zasób potencjału, który
wnosi, tylko dzięki temu będziemy
w stanie rozwijać się, iść do przodu,
bez konieczności konsultacji z drugim
człowiekiem, bo w końcu kto zna nas
lepiej niż my sami?
Podsumowując chciałabym przyto-

czyć słowa Oscara Wilde’a: Be yourself. Everybody else is already taken.
Moim zdaniem, gdyby każdy z nas
kładł nacisk na samorozwój i starał
się zrozumieć to jaki jest, nie udając
nikogo innego, jako społeczeństwo
bylibyśmy znacznie szczęśliwsi. Nie
porównywalibyśmy się do siebie, nie
byłoby tyle zazdrości. Jestem świadoma jednak, że to moje utopijne marzenia i nawet sama nigdy ich nie spełnię.
Pozostaje mi jednak pracować nad
sobą i żyć tak, aby moje życie samą
mnie inspirowało i motywowało. Odkrywać szczęście i Boski pierwiastek
w naturze i ludziach, którzy mnie otaczają.

POLSKI SKLEP „ZOFIA”
4007 KNIGHT STREET, VANCOUVER, V5N 3L9

tel. 604-874-3338

Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
DUŻY WYBÓR PRODUKTÓW DELIKATESOWYCH

PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIĘDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 16.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 14.30

Barbara i Stelian Kulig zapraszają

