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podziêkowaæ ¯yciu i Bogu.

Ksi¹¿kê tê dedykujê moim Rodzicom,
którzy zawsze stawali na wysokoœci
zadania oraz moim dzieciom,
które ucz¹ mnie, jak mo¿na tego dokonaæ.
Barbaro, Stanis³awie, Klaudio, Adamie
– dziêkujê Wam
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Wstêp

W

itaj! Ten Program Sukcesu jest dla Ciebie. Zosta³ stworzony
po to, by pomóc Ci osi¹gn¹æ wszystko to, o czym marzysz,
czego pragniesz. Zawiera te elementy, które s¹ niezbêdne, abyœmy
mogli wznosiæ siê i rosn¹æ. Potrzeba rozwoju samego siebie, czyli
samodoskonalenia, jest w nas i czeka, by j¹ obudziæ. Podstaw¹ jest
uwierzenie w siebie. Uwierzyæ w to, ¿e mo¿esz dokonaæ rzeczy wielkich, niezale¿nie od tego, sk¹d pochodzisz, kim jesteœ. Wa¿ne jest
tylko to, dok¹d zmierzasz i kim chcesz siê staæ w trakcie tego procesu. Zaanga¿owanie siê w ten program rozbudzi w Tobie moc niezbêdn¹ do tego, by staæ siê wartoœciow¹ jednostk¹ zamieszkuj¹c¹
nasz œwiat. A wiêc ruszaj… pomogê Ci.
Zanim zaczniemy: program jest skierowany do kobiety i mê¿czyzny, czyli do cz³owieka. Forma mêska, któr¹ czêsto siê pos³ugujê, wynika st¹d, ¿e jestem mê¿czyzn¹ i ³atwiej mi formu³owaæ myœli,
przedstawiaj¹c okreœlone koncepcje. Proszê w tym wzglêdzie o wyrozumia³oœæ KOBIETY.
Celem programu jest nauka pisania i myœlenia, tak, by osi¹gaæ
to, czego pragniemy. Przedstawione koncepcje s¹ proste i skuteczne. Zmiana natomiast nie jest taka prosta. Jak to zmiana. Przyzwyczajamy siê do tego, co jest dla nas wygodne. Program ma pobudziæ
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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do dzia³ania i do analizowania tego, co siê dzieje w Twoim ¿yciu,
dlatego forma czasem jest niekonwencjonalna. Przyjmuj to, co
uwa¿asz za w³aœciwe. Odrzuæ to, co Ci siê nie spodoba. I przede
wszystkim myœl samodzielnie.
Pod koniec ka¿dego rozdzia³u sugerujê zapisanie celów dotycz¹cych omawianych kategorii. Ma to ogromne znaczenie. Samo czytanie, bez zaanga¿owania siê w konstruowanie lepszego ¿ycia (a
w³aœnie po to tworzysz i zapisujesz swoje cele), bêdzie tylko kolejn¹
lektur¹, z której nic dalej nie wynika. Nie wystarczy mieæ plan w g³owie. Trzeba go zapisaæ, bo tylko tak bêdziesz móg³ sam oceniæ, czy
robisz postêpy i idziesz do przodu, czy tylko sam siebie oszukujesz.
A wiêc jeszcze raz nak³aniam do zaanga¿owania siê w ten program.
¯yczê przyjemnej lektury i konstruktywnych wniosków!

Trzymasz w rêku ksi¹¿kê, która pomo¿e Ci osi¹gn¹æ sukces w interakcjach z naszym otoczeniem, czyli innymi ludŸmi. W tym celu
przerobimy takie zagadnienia jak stosunki rodzinne, praca, podejœcie do pieniêdzy, ¿ycie towarzyskie oraz dzia³alnoœæ spo³eczna.
Ostatnie dwa modu³y dotycz¹ tego, jak wznosiæ siê podczas dochodzenia do sukcesu, oraz tego, jak utrzymaæ siê na szczycie, kiedy ju¿
tam dotrzesz. Na samym koñcu tej czêœci znajduje siê modu³ dotycz¹cy harmonii. Dowiesz siê z niego, jak pracowaæ z celami, które
wytyczy³eœ sobie w trakcie przerabiania tego programu. ¯yczê Ci
powodzenia!

I
RODZINA

Nasz¹ pracê rozpoczniemy od spraw zwi¹zanych z rodzin¹.
Oczywiœcie, wszystko jest kwesti¹ osobistych preferencji i odczuæ, ale z ca³¹ pewnoœci¹ dla wiêkszoœci ludzi rodzina jest
na pierwszym miejscu w hierarchii ich wartoœci albo przynajmniej tak deklaruj¹. Dlaczego tak siê dzieje? M³odzi ludzie dorastaj¹ i zak³adaj¹ rodzinê. Tam odwzorowuj¹ swoje
wyobra¿enie o doros³ym ¿yciu, tam rodz¹ siê dzieci, które
dorastaj¹c id¹ swoj¹ drog¹ i zak³adaj¹ kolejne rodziny, wi¹¿¹c siê ze swoimi partnerami. Taki schemat obserwujemy
ju¿ tysi¹ce lat. Instytucja rodziny szeroko rozumianej jest
w nas tak zakorzeniona, ¿e nie sposób sobie wyobraziæ innej
konstrukcji ¿ycia na ziemi.
Jednak obserwuj¹c sam¹ instytucjê partnerstwa czy ma³¿eñstwa, nie sposób zlekcewa¿yæ sprawy dotycz¹cej nieudanych
zwi¹zków. Zwi¹zków, które siê rozpadaj¹, które wygasaj¹.
Nie sposób równie¿ nie zauwa¿yæ ogromu cierpienia w relacjach dzieci i rodziców. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ tego, ¿e
ludzie krzywdz¹ siê wzajemnie i upokarzaj¹. Dlaczego tak
siê dzieje? Dlaczego przez tyle tysiêcy lat nie wypracowaliœmy schematów, metod, sposobów, które skutecznie pomaga³yby nam tworzyæ szczêœliwe rodziny, a przez to lepiej
i radoœniej ¿yæ? Nie wydaje mi siê, ¿ebym w tym krótkim
programie odpowiedzia³ na wszystkie pytania i da³ receptê
na szczêœliwe ¿ycie dla wszystkich ludzi. Jednak z ca³¹ pewnoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ stwierdzam, ¿e ci z Was, którzy uwa¿nie i z powag¹ podejd¹ do tego, co przedstawiê
w tym module, bêd¹ mogli budowaæ swoje ¿ycie na solidnych fundamentach.
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¯yciowy partner
R O Z D Z I A £

1.

Nasze rozwa¿ania dotycz¹ce zwi¹zków rodzinnych zaczniemy od
osoby, któr¹ popularnie nazywamy partnerem ¿yciowym. Dla jednych mo¿e on byæ uto¿samiany ze wspó³ma³¿onkiem, dla innych
mo¿e byæ ch³opakiem, dziewczyn¹. Nie bêdziemy klasyfikowaæ
nikogo jako mê¿a czy ¿onê, konkubenta, konkubinê, ale przyjmiemy, ¿e partner ¿yciowy to osoba, któr¹ spotykamy na swojej drodze
i razem z ni¹ spêdzamy jak¹œ czêœæ ¿ycia.
Co decyduje o tym, ¿e ludzie spotykaj¹ siê i razem pod¹¿aj¹ œcie¿k¹
¿ycia? Jedni mówi¹ o zrz¹dzeniu losu, inni upatruj¹ w tym przypadku. Jak wiemy, nic nie dzieje siê bez przyczyny i to, ¿e spotykamy kogoœ na swojej drodze i dalej planujemy tê drogê wspólnie, to
z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest przypadek. Aby jednak dalej zag³êbiæ siê
w ten temat, proponujê przemyœlenie nastêpuj¹cej kwestii. Jak traktujemy sam¹ instytucjê zwi¹zku?
Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ mo¿na stwierdziæ, ¿e to, co ludzi najbardziej zniewala i jest dla nich przys³owiow¹ „kul¹ u nogi”, to
wszelkiego rodzaju systemy. Rzadko jednak zdajemy sobie z tego
sprawê. Pocz¹wszy od lat dzieciêcych przyswajamy sobie za³o¿enie,
¿e rodzina jest komórk¹ spo³eczn¹ i jest ona czêœci¹ systemu, który
popularnie nazywamy spo³eczeñstwem. Dalej s³uchamy, czytamy,
uczymy siê i jednoczeœnie przyswajamy, ¿e w³aœciwy model takiej
konfiguracji musi siê dostosowaæ do praw, nakazów, zakazów i teOSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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go, co popularnie nazywamy „w³aœciwym”. Zwi¹zek nale¿y zalegalizowaæ w koœciele albo w urzêdzie, wszêdzie trzeba siê zarejestrowaæ i przystosowaæ do tego schematu, który istnieje, aby nie czuæ
siê obco w narzuconym nam œwiecie. Stosuj¹c œlepo regu³y, które
z biegiem czasu przyjmujemy jako nasze w³asne, tracimy z oczu
prawdziwy sens tego, co naprawdê ma dla nas oznaczaæ zwi¹zek.
I w ten sposób forma zaczyna nam przys³aniaæ treœæ.
I tak niejednokrotnie zaczyna siê horror wspó³czesnego ¿ycia.
Zamiast zwracaæ uwagê na to, co jest naprawdê dla nas wa¿ne i w³aœciwe, zaczynamy siê kierowaæ tym, co powinniœmy robiæ, aby nie
zostaæ ocenionymi jako ci, którzy s¹ „nieprzystosowani”. Mi³oœæ,
która nas ze sob¹ po³¹czy³a, zamieniamy na zestaw narzêdzi, które
zosta³y nam narzucone jako prawid³owe, a my bez sprzeciwu u¿ywamy ich i udajemy, ¿e wszystko jest w najlepszym porz¹dku.
Zwi¹zek dwojga ludzi, którzy ³¹cz¹ siê w imiê mi³oœci, to nie instytucja. To cud, którego zadaniem jest iœæ przez ¿ycie w taki sposób,
aby tworzyæ coraz wiêcej mi³oœci, okazuj¹c radoœæ, wspó³czucie i dobroæ, których fundamentem i najsilniejszym ogniwem jest wolnoœæ.
Dostosowanie siê do sytuacji zewnêtrznej czêsto wydaje siê koniecznoœci¹, ale jeœli ta koniecznoœæ interpretowana jest jako element
nadrzêdny zwi¹zku, to istnieje ma³e prawdopodobieñstwo, aby ludzie, którzy ze sob¹ w taki sposób ¿yj¹, byli szczêœliwi.
Bo przecie¿ nie zawieramy zwi¹zków, by siê wzajemnie unieszczêœliwiaæ, a przynajmniej nie taki cel przyœwieca nam na pocz¹tku.
Dlaczego zatem sami sobie tworzymy przeszkody na drodze do
szczêœcia? W œwiecie rz¹dzonym przez zakazy, nakazy i regu³y trudno
jest tworzyæ zwi¹zki oparte na innej formie organizacyjnej. I dlatego
ludzie ³¹cz¹c siê ze sob¹, przyjmuj¹ okreœlone normy i zachowania
jako te, którym nale¿y siê podporz¹dkowaæ, nie zauwa¿aj¹c, ¿e z czasem to w³aœnie one powoduj¹ destrukcjê ich zwi¹zków. Oczywiœcie,
¿e mo¿na rozpatrywaæ jeszcze wiele ró¿nych kwestii, do których
bêdziemy wracaæ w kolejnych rozdzia³ach, takich jak w³aœciwe
dobranie siê partnerów, ich zgodnoœæ i pogl¹dy na ¿ycie. To wszyst12
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ko jest istotne i ma znaczenie. Jednak za podstawê udanego zwi¹zku przyjmijmy to, ¿e jest on po to, by nam s³u¿y³, a nie nas zniewala³ i dlatego nie nale¿y traktowaæ go jako instytucji.
Nie wydaje mi siê w³aœciwe w tym miejscu, aby definiowaæ, w jaki sposób tworzyæ „odinstytucjonalizowany” zwi¹zek, bo by³oby
to tylko kolejn¹ prób¹ zamkniêcia go w okreœlonym schemacie.
Sam powinieneœ odpowiedzieæ sobie na pytanie, w jaki sposób
chcesz go postrzegaæ i w jaki sposób tworzyæ. PrzejdŸmy zatem do
zagadnieñ, które pomog¹ Ci lepiej zrozumieæ, co dok³adnie mam
na myœli.

||

Partner nie jest Twoj¹ w³asnoœci¹

Zasadnicz¹ kwesti¹ le¿¹c¹ u podstaw ka¿dego udanego zwi¹zku jest wolnoœæ. Wolnoœæ i prawo do tego, by wyra¿aæ siebie takimi, jakimi naprawdê jesteœmy. T³umienie i duszenie w sobie
naszego prawdziwego oblicza, nadaj¹c tej procedurze charakter
przystosowania, doprowadzi nas prêdzej czy póŸniej do uczucia
zniewolenia i frustracji. Ze wszech miar chwalebne jest dzia³anie
na korzyœæ drugiego cz³owieka, ale staje siê koszmarem daj¹cego,
jeœli zaprzecza temu, czym naprawdê jesteœmy. Wk³adaj¹c maskê
przystosowania wbrew samym sobie, robimy z siebie niewolników w³asnego dzia³ania. Dlatego ¿aden cz³owiek nie mo¿e i nie
powinien byæ w³asnoœci¹ drugiego cz³owieka. Jeœli tak siê staje, to
tylko i wy³¹cznie na nasze w³asne ¿yczenie. Jednak czasem dzieje
siê to niepostrze¿enie. Albo tak nam siê wydaje. Nic jednak nie
dzieje siê nagle…
Mówimy czêsto „mój m¹¿”, „moja ¿ona”, „mój ch³opak”, „moja
dziewczyna”. I wszystko mo¿e by³oby w porz¹dku, gdybyœmy s³owo „mój” umieli w³aœciwie zinterpretowaæ. Zastanów siê przez chwilê, w jaki sposób podchodzisz do tego, co jest Twoje? Czy nie jest
tak, ¿e jeœli coœ jest Twoj¹ w³asnoœci¹, to masz do tego prawo? A jeœli masz do czegoœ prawo, to czy nie d¹¿ysz do tego, by uczyniæ to na
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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Twój wzór i podobieñstwo? Albo id¹c dalej, czy nie chcesz, by s³u¿y³o to Tobie?
Partner nie jest twoj¹ w³asnoœci¹, a to tylko dlatego, ¿e ¿aden
cz³owiek nie mo¿e byæ w³asnoœci¹ drugiego cz³owieka. Ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e to tylko nazewnictwo. To tylko s³owa. To prawda, ale s³owa maj¹ potê¿n¹ moc. A poza tym znacz¹ dla nas to, co
przyjêliœmy jako prawdê o nich. Bo przecie¿ ka¿dy cz³owiek sam
nadaje wartoœæ emocjonaln¹ ka¿demu s³owu i temu, co widzi. I w
tym uk³adzie „mój” czêsto oznacza „nie Twój, tylko mój”.

• Ka¿dy cz³owiek pragnie byæ wolny
Pragnieniem ka¿dego cz³owieka jest to, by by³ on wolny. Jeœli
masz co do tego w¹tpliwoœci, to przyjrzyj siê powodom, dla których
jedne narody przez tysi¹clecia wychodzi³y spod jarzma drugich.
Popatrz na polityczn¹ walkê o w³adzê. I w koñcu zastanów siê nad
powodem, dla którego sk³adane s¹ pozwy o rozwód. Pragniemy byæ
wolni. I nie inaczej ma siê sprawa w zwi¹zkach partnerskich.
Nie powinniœmy wchodziæ w zwi¹zki po to, by oddawaæ swoj¹
wolnoœæ, ale po to, by siê ni¹ dzieliæ i aby uczyniæ wolnym drugiego
cz³owieka. I zgadzam siê z tym, ¿e jest to idealizowanie sprawy, bo
jak ¿ycie pokazuje, znalezienie takiego zwi¹zku jest dziœ niesamowicie trudne. Ale jeœli nie bêdziemy choæby w zamiarach d¹¿yæ do
idea³u, bêdzie to oznacza³o, ¿e niczego nie jesteœmy w stanie zmieniæ. A to nieprawda. Jesteœmy w stanie zmieniæ wszystko, jeœli tylko uwierzymy, ¿e jest to mo¿liwe i ¿e to w³aœnie my mo¿emy dokonaæ
tej zmiany.
Co jednak powoduje, ¿e tworzymy zwi¹zki oparte na podporz¹dkowaniu sobie partnera? Dlaczego nie potrafimy na szerok¹ skalê
daæ innym tego, czego sami tak bardzo pragniemy? Powodów pewnie jest wiele, ale warto zwróciæ uwagê na jeden z istotniejszych.
Walka o w³adzê i le¿¹ca u jej podstawy chêæ dominacji. Obserwacje tego, co siê wokó³ nas dzieje, powoduj¹, ¿e przyjmujemy model
„walcz¹cych o szczêœcie”, nie widz¹c, ¿e ta walka jest przyczyn¹
14
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destrukcji na nasze w³asne ¿yczenie. Nie rozumiemy, ¿e daj¹c, otrzymujemy to, co dajemy.
Mo¿e Ciê dziwiæ, dlaczego a¿ tak g³êboko wchodzê w przyczyny
nieudanych zwi¹zków, zamiast koncentrowaæ siê na „cudownych”
i prostych rozwi¹zaniach. Otó¿, powód jest bardzo prosty. Jeœli nie
zrozumiemy, co le¿y u podstaw problemu, czyli nie dotrzemy do
jego Ÿród³a, to szanse na jego uzdrowienie s¹ w zasadzie zerowe.
Leczenie, uzdrowienie, czy naprawa czegokolwiek bêdzie mia³a
miejsce wtedy, kiedy dotrzemy do jego Ÿród³a i zadzia³amy niejako
„od podstaw”. Jeœli przeprowadzamy jakikolwiek proces myœlowy
i u jego podstaw bêd¹ le¿a³y niew³aœciwe fundamenty, to koñcowe
wnioski sprowadzone do regu³ dzia³ania bêd¹ tak¿e b³êdne.
Tak jak wspomnia³em, przyczyn¹ nieudanego zwi¹zku jest walka i chêæ dominacji. Wynikaj¹ce z nich próby ustawienia za wszelk¹
cenê partnera pod nasze dyktando rodz¹ niekoñcz¹ce siê konflikty.
I dochodzimy do sytuacji, kiedy albo siê rozstajemy, albo jeden
z partnerów podporz¹dkuje siê woli drugiego. A gdzie w tym wszystkim jest mi³oœæ, która mia³a byæ podstaw¹ zwi¹zku? Szczêœliwy
niewolnik nie istnieje.

• ¯ycie jest ci¹g³¹ walk¹ o energiê
Mówi siê, ¿e ¿ycie jest sztuk¹ kompromisów. Warto by by³o dodaæ w tym miejscu „w³aœciwych”. Szeroko rozumiany kompromis
to osi¹gniêcie porozumienia w okreœlonej kwestii. Szukanie porozumienia jest nastêpstwem ró¿nicy zdañ. Nie mo¿emy mówiæ
o kompromisie, kiedy nie ma ró¿nicy zdañ. Jesteœmy tylko ludŸmi,
dlatego nie powinien nas specjalnie dziwiæ taki uk³ad. Ró¿nice, co
do okreœlonych kwestii, bêd¹ wystêpowa³y bardzo czêsto, bo nasze
postrzeganie jest mo¿liwe dziêki zestawieniu przeciwieñstw. Nie
bêdziemy wiedzieli, co to zimno, jeœli nie poznamy ciep³a. Bia³e
i czarne, dobro i z³o, staroœæ i m³odoœæ, dzieñ i noc itd.
I dlatego nie nale¿y kwestionowaæ tego, ¿e bêdziemy ró¿nie postrzegaæ i interpretowaæ, wydawa³oby siê, takie same sytuacje czy
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU
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zdarzenia, przez co nasz os¹d ich bêdzie ró¿ny. W³aœnie dlatego tak
istotna w ¿yciu jest sztuka kompromisu, a w szczególnoœci w omawianych przez nas zwi¹zkach partnerskich. Jak jednak robiæ to z korzyœci¹ dla zwi¹zku?
Zacz¹æ dawaæ i przestaæ braæ, rozumiej¹c, ¿e dawaæ oznacza otrzymywaæ. Zrozumienie tego zdania wystarczy, by ca³e ¿ycie sta³o siê
proste. Aby jednak w uk³adzie dwojga osób odnios³o to zadowalaj¹ce skutki, to obie musz¹ mieæ taki sam cel i musz¹ byæ przekonane,
co do jego s³usznoœci. I tu, jak wspomnia³em, zaczyna siê problem,
bo jesteœmy niejako nauczeni walki o energiê na ka¿dym poziomie.
Walka w tym kontekœcie nie oznacza tylko si³y fizycznej czy przemocy, ale mo¿e byæ manipulacj¹, dzia³aniem maj¹cym wywrzeæ
okreœlony skutek, którego celem jest to, aby postawiæ na swoim.
Nie wpadaj¹c jednak w skrajnoœci, dawaæ nie oznacza ci¹gle zgadzaæ siê na wszystko i podporz¹dkowaæ siê wszystkiemu. Dawaæ
dobr¹ wolê i osi¹gaæ w³aœciwy kompromis z punktu widzenia ka¿dego z partnerów. Graæ w grê „wygrana-wygrany”, a nie tak¹, gdzie,
aby wygra³a jedna strona, musi przegraæ druga. Jeœli walka o energiê trwa i jest podsycana, to nie ma mo¿liwoœci, ¿eby w konsekwencji nie by³o ofiar. S¹ – co widaæ na za³¹czonym obrazku, który nazywa
siê ¿ycie. Ale wcale tak byæ nie musi, jeœli zrozumiemy, ¿e tak naprawdê walczymy tylko ze sob¹.

• Chêæ posiadania i dominacji to instynkt
Temat, który rozpoczêliœmy, jest dosyæ trudny i niejednoznaczny. Za chwilê przejdziemy do kolejnego etapu, ale jeszcze parê s³ów
wyjaœniaj¹cych przyczynê i skutek naszego podejœcia do walki i dominacji.
Psychologia i terapeutyka umieszcza przyczynê agresji, przemocy, czyli chêci do walki, w poczuciu strachu. Atakujemy wtedy, kiedy siê boimy. I atakujemy po to, by zatuszowaæ nasz strach. Wiem,
¿e dosyæ du¿ym uproszczeniem jest powiedzenie, ¿e nasza chêæ
posiadania i dominacji p³ynie z naszych najni¿szych instynktów.
16

•

OSOBISTY PROGRAM SUKCESU

Nie chcia³bym nazywaæ tego instynktu zwierzêcym, bo zwierzêta
maj¹ trochê inn¹ konstrukcjê psychiczn¹ ni¿ cz³owiek. Ale co to
mo¿e mieæ wspólnego z naszym tematem? Myœlê, ¿e wiele. Bo jeœli
uzmys³owimy sobie, ¿e nasza walka wynika tak naprawdê ze strachu przed czymœ, to jest ona wy³¹cznie oznak¹ s³aboœci. A czy ktoœ
z nas chcia³by byæ s³aby? Jeœli tak, to wspó³czujê, ale jeœli nie, to
mo¿e warto nad tym trochê popracowaæ. Tylko silni s¹ w stanie
wybaczyæ, zrozumieæ i dzieliæ wszystko, co najlepsze, bo tylko silni
rozumiej¹, ¿e w³aœnie w tym jest ich si³a i ¿e niczego nie mo¿e im
zabrakn¹æ. Bo tak naprawdê, wszystko maj¹ i wszystko mieli. Jeœli
nie rozumiesz, ¿e Twój partner jest wspania³y i ¿e zas³uguje na
wszystko, to czas popracowaæ nad sob¹, a nie nad nim. Przestañ
zatem walczyæ i przypomnij sobie, czym jest prawdziwa mi³oœæ.

||

Ka¿dy ma prawo do realizacji siebie

Przypomnij sobie takie zdarzenie z Twojego ¿ycia, w którym chcia³eœ coœ zrobiæ, a us³ysza³eœ, ¿e nie wolno albo zwyk³e egoistyczne „nie”.
To, co chcia³eœ zrobiæ, nie by³o niczym z³ym i nie krzywdzi³o nikogo, a jednak nie pozwolono Ci tego zrobiæ, argumentuj¹c to zwyk³ym
„nie, bo nie”, albo podaj¹c taki argument, który móg³by zostaæ
zdmuchniêty podmuchem lekkiego wiatru. Jeœli prze¿y³eœ tak¹ chwilê,
a nie mog³o chyba byæ inaczej, przypomnij to sobie, kiedy zabraniasz
swojemu partnerowi w jakikolwiek sposób, ¿eby realizowa³ sam siebie. Przypomnij sobie dok³adnie, jak czu³eœ siê w momencie, kiedy
ktoœ w wyimaginowanej trosce lub obawie nie pozwoli³ Ci zrobiæ
tego, co planowa³eœ. ¯enuj¹ce, prawda?

• Masz prawo realizowaæ swoje marzenia i plany,
pod warunkiem, ¿e nie krzywdzisz innych
Jeœli wykona³eœ to krótkie mentalne æwiczenie, to ju¿ wiesz, jak
czuje siê cz³owiek, który nie mo¿e zrobiæ tego, co chce. Zapamiêtaj
OSOBISTY PROGRAM SUKCESU

•

17

zatem, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo, aby robiæ to, co chce, po to, by
realizowaæ samego siebie. Jeœli te dzia³ania krzywdz¹ inne osoby, to
nie jest dobry kierunek. Za chwilê omówimy kwestiê, kiedy tak
naprawdê krzywdzimy innych. Ale zanim to zrobimy, przeanalizujmy jeszcze kwestiê zwi¹zku i samorealizacji osób w nim bêd¹cych. Je¿eli ³¹czymy siê z partnerem, bo go kochamy, to dlaczego
tak czêsto podcinamy mu skrzyd³a, nie wyra¿aj¹c zgody, by siê spe³nia³? Popatrzmy na to z takiego punktu widzenia. Jeœli nasz partner nie bêdzie siê realizowa³ w aspekcie w³asnych zainteresowañ
i upodobañ, to nie bêdzie móg³ wnieœæ do zwi¹zku ca³ego siebie.
Czy zatem zale¿y nam, by tylko jego czêœæ tworzy³a zwi¹zek? I czy
w takim razie ¿yjemy z partnerem jako ca³oœci¹, czy tylko z czêœci¹
tej osoby? Czêsto nie wyra¿amy zgody na to, by „nasza druga po³owa” zajmowa³a siê tym, co lubi tylko dlatego, ¿e uwa¿amy to za
g³upie czy bez znaczenia. Nie podzielamy jej zainteresowañ, ale nie
pozwalamy te¿ ich jej rozwin¹æ. To pozwolenie lub niepozwolenie
ma czêsto charakter ignorancji czy z³oœliwego komentarza, które
w odpowiedniej formie dzia³aj¹ skuteczniej ni¿ zakaz robienia czegoœ. Nie ograniczaj swojego partnera tylko dlatego, ¿e interesuje go
coœ innego. Zwróæ uwagê jeszcze na jedn¹ kwestiê. Ludzie dobieraj¹c siê w pary, opieraj¹ siê czêsto na nie do koñca zdefiniowanym
uczuciu mi³oœci. Nie zwracaj¹ uwagi na pozosta³e elementy, które
s¹ niew¹tpliwie bardzo wa¿ne. Wspólne zainteresowania, fascynacje s¹ elementami cementuj¹cymi zwi¹zek. Oczywiœcie, ¿e w parze musi
iœæ wiele czynników, ale jeœli bêdziecie podzielali wspólne zainteresowania, to prawdopodobieñstwo ograniczania drugiej strony w tym, co
chce robiæ, bêdzie o wiele mniejsze.
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