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Zasada 2.: przeobra swój strach

„Trzeba odwagi, by dorosn i sta si kim, kim naprawd jeste”.
— e.e. cummings

trach jest czym, czego dowiadczamy w cigu caego naszego ycia, zwaszcza kiedy dymy w nim do wikszej autentycznoci.
Bycie kim, kim naprawd jestemy, wyraanie siebie w autentyczny
sposób, bycie odwanym oraz siganie w yciu po to, czego chcemy,
moe wywoywa w nas silny strach. Jak powiedzielimy w rozdziale 2.,
nasze obawy dotyczce poraki, osigania sukcesów, odrzucenia, rozczarowania, oceny innych czsto maj wpyw na nasz zdolno do bycia
sob i w wielu przypadkach mog powstrzymywa nas od wyraania wasnego zdania oraz od tego, czego naprawd pragniemy.
Wielu z nas ucieka lub kryje si przed obawami, poniewa wydaj
si one czym przeraajcym, niewygodnym lub kopotliwym. Jednake
rzeczom, które maj dla nas w yciu due znaczenie, czsto towarzyszy
strach. Próbujc y autentycznie, nieuchronnie spotykamy na swojej
drodze wiele obaw.

S
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Wikszo z nas bdnie myli, e podczas procesu ewolucji, jaki przechodzimy w yciu, naszym celem powinno by wykluczenie strachu. Niestety, cakowite wyeliminowanie z naszego ycia strachu nie jest moliwe,
a nawet nie jest niczym podanym. Strach jest istotnym elementem
rozwoju i moe by wykorzystywany w konstruktywny sposób w budowaniu autentycznoci i w deniu do spenienia — jeli zdecydujemy si
radzi sobie z nim w bezporedni, szczery i wiadomy sposób. Jednake,
jeli chodzi o kwesti strachu, wikszym problemem ni sam strach jest
wzbranianie si przed nim i odrzucanie go.
Druga zasada, „przeobra swój strach”, polega na zrozumieniu naszego
strachu — poznaniu go, uwiadomieniu sobie jego istnienia, przyznaniu
si do niego, uznaniu i zaakceptowaniu go i ostatecznie wykorzystaniu go
jako narzdzia na drodze do wikszej autentycznoci. Nie chodzi o kwesti tego, czy w naszym yciu dowiadczamy uczucia strachu, czy te nie
(poniewa dowiadczamy go wszyscy przez cae ycie), waniejsze jest,
abymy zastanowili si i odpowiedzieli sobie na pytanie: „W jaki sposób
mog uczciwie zmierzy si z moim strachem, tak aby nie powstrzymywa
mnie przed byciem kim, kim naprawd jestem, i siganiem w yciu po to,
czego pragn?”.

Zaakceptowanie strachu
W zwizku z tym, e strach jest w yciu czym nieuniknionym, musimy
go zaakceptowa oraz przesta przed nim ucieka.
Carl Jung wypowiedzia kiedy sowa: „To, czemu si opierasz,
napiera”. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w kadym aspekcie naszego
ycia, a szczególnie sprawdza si w przypadku strachu. Jak wiemy, walka
z wasnym strachem lub udawanie, e strach jest nam obcy (cho to oczywicie nieprawda), wymaga ogromnej energii. Im lepiej ogólnie rozumiemy
strach, a zwaszcza im bardziej uwiadamiamy sobie nasze obawy, tym skuteczniej moemy sobie z nimi poradzi i ostatecznie je wyeliminowa.
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Zrozumienie strachu
Pierwszym krokiem na drodze do zaakceptowania strachu jest zrozumienie go. W Sowniku jzyka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
mona znale  nastpujce definicje sowa „strach”:
o

o
o

Niepokój wywoany przez groce niebezpieczestwo lub przez
rzecz nieznan, która wydaje si gro na, przez myl o czym
grocym; lk, obawa, przeraenie, trwoga.
Wedug wierze ludowych: duch zmarego; upiór, widziado, mara.
Stare ubranie rozpite na kijach, ustawione w ogrodzie lub w polu
dla odstraszenia ptaków wyrzdzajcych szkody.

Chocia te i inne definicje wyjaniaj koncepcj strachu, nam chodzi
o co wicej ni o sam koncepcj. Strach to rodzaj silnej emocji, która
niesie ze sob implikacje w sferze fizycznej. Strach wywouje w naszym
organizmie znan wszystkim reakcj „uciekaj albo walcz”, która objawia
si przyspieszonym biciem serca, szybszym oddechem, napiciem mini,
moe nas popchn do ucieczki przed niebezpieczestwem lub do podjcia próby obrony przed zagroeniem. W lad za t pocztkow reakcj
fizjologiczn pojawia si bardziej szczegóowa, psychologiczna ocena oraz
emocje, jakie odczuwamy, kiedy stajemy si wiadomi uczucia strachu —
pojawiaj si negatywne myli, obawy, przeraenie; czasem udajemy, e
wcale si nie boimy, ale prawda jest zupenie inna.
Poza normaln reakcj „uciekaj albo walcz”, czsto dowiadczamy
emocjonalnego strachu, który pojawia si, kiedy zaczynamy myle o podjciu jakiego dziaania kierowanego potrzeb bycia szczerym lub gdy
przystpujemy do takiego dziaania — chcemy co powiedzie, zrobi lub
sign po co, czego naprawd pragniemy: moe chodzi o marzenie,
jaki cel, prac, zwizek. Za kadym razem, gdy przeczuwamy niebezpieczestwo lub trudnoci, niewane, czy realne, czy wyimaginowane, gruczo
nadnerczowy pooony w górnej czci nerki wydziela hormon zwany
adrenalin. Jak na ironi, nasze ciao wyzwala podobne fizyczne reakcje
pod wpywem i strachu, i radoci.
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Kady odczuwa strach
Pamitam, e jako dziecko bardzo baem si podej do bazy-mety1, gdy
podczas rozgrywek baseballowych w Little League (lidze modzieowej
prowadzonej przez organizacj non profit) nadchodzia moja kolej, aby
uderzy pik. Trzsy mi si nogi, serce bio jak szalone, czuem sucho
w gardle. Czasami miaem nawet trudnoci z oddychaniem. Baem si,
e nie trafi, e zawiod kolegów z druyny, e si omiesz, e zostan
uderzony przez pik. Mylaem, e jestem tak przeraony ze wzgldu na
mody wiek, i sdziem, e kiedy dorosn i stan si silniejszy, strach mnie
opuci. Chocia z wiekiem moje obawy nieco si zmniejszyy, chocia
uwielbiaem gra w baseball i robiem to dobrze w kadym meczu, w którym wystpowaem — bez wzgldu na to, czy uderzaem pik, czy byem
miotaczem, czy wystpowaem w roli bronicego — wci odczuwaem
strach (i czasami byo to do silne uczucie). Teraz wiem, e kady na
boisku odczuwa swoj wersj tego samego strachu — nie potrafiem
jednak poczu ani dostrzec w graczach tego strachu w taki sposób, w jaki
odczuwaem go w sobie. Wielu kolegów, z którymi graem w pik jako
dziecko i jako nieco starszy chopak, podobnie jak ja potrafio znakomicie
udawa, ukrywajc przeraenie. Tak wanie wikszo z nas zachowuje
si w swoim yciu.
Kady doznaje uczucia przeraenia. Wielu z nas nieustannie odczuwa
niepokój. Przywyklimy po prostu do ycia w strachu i tak naprawd przestalimy go dostrzega. Mona to porówna do sytuacji, kiedy siedzisz
w cichym pokoju, w którym wczona jest klimatyzacja — po pewnym
czasie ju jej nie syszysz i uwaasz, e dziaa cakowicie bezgonie, do
chwili kiedy zostaje wyczona i faktycznie jej nie sycha. Dopiero wtedy
uwiadamiasz sobie, jak gono w rzeczywistoci dziaaa.

1

Ang. home plate — miejsce, z którego pakarz uderza pik i jednoczenie
ostatnie miejsce, do którego musi dotrze biegncy zawodnik, aby zdoby
punkt — przyp. tum.
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Zamiast pozwoli sobie na odczuwanie strachu i dowiadczanie go,
zaczynamy ocenia strach, który jest w nas, mylimy, e nie powinnimy
mie adnych obaw, lub odrzucamy wszelki strach. W wielu sytuacjach
bycie przeraonym jest czym spoecznie nieakceptowanym i wikszo
z nas nie czuje si dobrze, przyznajc si do odczuwania przeraenia. Czy
moesz wyobrazi sobie sytuacj, w której polityk, osoba medialna lub
jaka gwiazda show-biznesu wystpuje w telewizji lub udziela wywiadu,
podczas którego przyznaje, e sytuacja, w której si obecnie znajduje,
wywouje w niej strach? W codziennym yciu równie dziwne byoby to,
gdybymy podczas spotkania z szefem, rozmowy z przypadkow osob
w banku lub z przyjaciómi w trakcie przyjcia opowiadali otwarcie
o naszych obawach i wtpliwociach. Nie chodzi o to, e takie sytuacje
si nie zdarzaj; owszem, zdarzaj si, jednak niezbyt czsto, i zwykle nie
s one autentyczne.
Odrzucanie strachu moe popycha nas do podejmowania pewnych
negatywnych zachowa (nadmiernego picia alkoholu, przejadania si,
kontrolowania innych, zamartwiania si, kamania, unikania rónych rzeczy, przepracowywania si, osdzania ludzi), a wszystko po to, aby udawa,
e nie jestemy przeraeni, gdy tymczasem prawda wyglda inaczej.
Wygosiem prelekcj na ten temat podczas imprezy zorganizowanej
przez jednego z moich korporacyjnych klientów — duy midzynarodowy
bank. Gdy zakoczyem swoj prezentacj, podszed do mnie Frank,
jeden z liderów grupy, aby ze mn porozmawia. Rozejrza si wokó kilka
razy, zanim ucisn moj do, nastpnie pochyli si nieco i ciszonym
gosem powiedzia: „Wiesz, nieustannie odczuwam strach i boj si, e
wszystko zepsuj, e zawal wane transakcje lub e zawiod ludzi. Biorc
pod uwag moj pozycj w firmie, mój wiek i dowiadczenie oraz doskona reputacj i wielk odpowiedzialno, jaka na mnie ciy, tak
naprawd nie sdz, abym móg si przyzna do tego, e si boj. Bardzo
podoba mi si twój wykad. Dziki tobie uwiadomiem sobie, i nie
ma nic zego w tym, e si tak czuj. Dzikuj”.
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Byem wdziczny Frankowi za jego szczero i opini. Sdzc po wyrazie jego oczu i tonie gosu, wiedziaem, e nie tylko mówi prawd, ale
te zasza w nim jaka zmiana, której przejawem byo to, e potrafi mi
o tym wszystkim powiedzie. Podobnie jak Frank, wielu z nas nie czuje,
i powinnimy przyznawa si do naszego strachu i niepewnoci, a jeli ju
to robimy, martwimy si, e ludzie zaczn ocenia nas negatywnie lub
przestan nas szanowa. Czy zauwaye, e nie mamy do siebie dystansu?
Ale dopiero kiedy uwiadomimy sobie i zaakceptujemy fakt, e strach
to jedna z najbardziej podstawowych i naturalnych ludzkich emocji, i e
kady dowiadcza uczucia strachu — bez wzgldu na to, jak pewna siebie,
spokojna i speniona jest dana osoba — moemy tak naprawd zacz
akceptowa nasz strach oraz samych siebie.
Ludzie, którym udaje si osign w yciu wspaniae rzeczy, a co
waniejsze, ci, którzy potrafi osign prawdziwe poczucie spenienia,
nie s pozbawieni strachu — potrafi jednak szczerze o nim mówi i dziki
temu mog atwiej i skuteczniej si z nim upora. Zrozumienie uniwersalnej natury strachu jest bardzo wane w kontekcie naszej zdolnoci
do bycia autentycznym.

Poznaj swój strach
Haso „Bez obaw” stao si popularne jakie 10 – 15 lat temu, czciowo
dziki linii ubra ozdobionych tym hasem, a take dziki zwikszonemu
zainteresowaniu sportami ekstremalnymi, takimi jak: skoki ze spadochronem, skakanie na bungee, wspinaczka wysokogórska.
Sam równie miaem kilka koszulek z napisem „Bez obaw”, które dumnie nosiem. Chocia z sentymentem myl o zaoeniu, w myl którego
naley zmierzy si ze strachem i zrobi to, co jest jego ródem, uwaam,
e w rzeczywistoci pragniemy pozna nasz strach (a nie odrzuca go),
dziki czemu wycigniemy pewne wnioski i ostatecznie pokonamy go
w wiadomy i konstruktywny sposób.
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Im lepiej znamy nasz strach i nasze obawy, im lepiej wiemy, jakie
uczucia w nas one wywouj oraz jak zachowujemy si w sytuacji przeraenia, tym atwiej jest nam pokona strach w skuteczny sposób, gdy
nieuchronnie pojawia si na naszej drodze.
Chcemy stworzy pozytywn relacj z naszym strachem. Podczas
pracy z klientami czsto stosuj pewn analogi, porównujc strach do
„przeraajcego potwora”. Przez wikszo naszego ycia w metaforyczny
sposób uciekamy od tego potwora i chowamy si w naszych domach —
zabijajc deskami okna, wyczajc wiata oraz kryjc si pod ókiem.
Mimo e pod wieloma wzgldami moe to wydawa si czym niezrozumiaym, jedynym sposobem na to, aby ostatecznie uwolni si od strachu,
jest to, aby otworzy drzwi, spojrza potworowi prosto w oczy i zaprosi
go do domu.
Nieustannie doznaj uczucia strachu — nawet wtedy, kiedy robi
rzeczy, które przynosz mi w yciu najwicej radoci — kiedy pisz, pracuj jako trener, prowadz warsztaty i wystpuj jako mówca. Czasami,
kiedy wchodz na scen, aby przeprowadzi prelekcj — zwaszcza przed
du grup osób — czuj, jak w wyniku zdenerwowania trzs mi si
rce i nogi. Jednak za kadym razem, kiedy odkrywam, e dowiadczam
tego rodzaju ogromnego strachu, próbuj lepiej pozna i zrozumie ten
strach i wtedy zadaj sobie pytanie: „Czego tak naprawd si boj?”.
Tak naprawd prawie nigdy nie boimy si tego, co ju robimy, lub
nawet tego, czego boimy si tylko pozornie. Zwykle nie denerwuj si
przed wystpem dla duej grupy ludzi — robi to nieustannie i naprawd
to uwielbiam. W takich sytuacjach tym, czego najbardziej si obawiam,
jest ocena ludzi, moje sabe strony i poczucie niepewnoci; boj si, e
wyjd na idiot, obawiam si innych narzuconych sobie „zagroe”, które
w wikszoci przypadków nie s czym realnym, lecz jedynie wytworem
mojej wyobra ni. Ze wzgldu na to, e znam te obawy, wiem, jak sobie
z nimi radzi i jak nie pozwoli, aby stany na przeszkodzie w realizacji
moich zada — mimo e czasem odczuwam je bardzo intensywnie. Moje
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ciao wci reaguje na przypyw adrenaliny i cigle czuj strach, ale nie
powstrzymuje mnie on od wystpu.
Kiedy znamy i rozumiemy nasze obawy i jeli chcemy zmierzy si
z nimi w rzetelny sposób, nie powstrzymaj nas one od bycia sob oraz
od robienia tego, co chcemy robi.

Docenianie strachu
Docenianie strachu moe wydawa si czym dziwnym, ale takie podejcie jest bardzo wane. Strach jest czym, czego dowiadczamy nie bez
powodu, i jeli jestemy do uwani, dowiadczenie strachu zawsze moe
nas czego nauczy. Strach moe by nauczycielem i silnym impulsem
motywujcym do dziaania. I chocia nie chcemy y w cigym poczuciu strachu, umiejtno doceniania tego rodzaju emocji pozwoli nam
nauczy si czego, zaakceptowa te emocje i ostatecznie wykorzysta je
w konstruktywny sposób. Pomyl o niektórych pozytywnych aspektach
odczuwania strachu. Strach moe:
o
o
o

o
o

o

o

Ocali nam ycie i uchroni nas przed niebezpieczestwem.
Uwiadomi nam, e co jest dla nas wane.
Nauczy nas wielu rzeczy na temat ycia, nas samych i bycia
czowiekiem.
Pomóc nam dotrze do naszej wraliwoci i zrozumie j.
Pokaza nam obszary, w których moemy si rozwin, oraz
nauczy nas wikszego zrozumienia dla nas samych i dla innych
ludzi.
Pomóc nam stworzy wi z innymi lud mi w gbokim,
autentycznym i uniwersalnym wymiarze.
Da nam moliwo podejmowania ryzyka oraz okazje
do udowodnienia naszej odwagi.

To tylko niektóre z wielu innych rzeczy, jakie naley doceni w kwestii
strachu. Waciwe nastawienie do problemu strachu jest czym, co z mo-
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jego punktu widzenia jest wane dla rozwoju kadej jednostki. Pozytywne
poczucie strachu oznacza, e nie tylko potrafimy wyczu w skuteczny
sposób „zagroenie”, ale równie, e potrafimy uzna strach za naturaln
reakcj. Oto przykad. Miaem kiedy klientk o imieniu Sue. Gdy j
poznaem, miaa okoo 45 lat i od czasu, kiedy skoczya college, czyli przez
niemal 25 lat, pracowaa w brany technologicznej w Dolinie Krzemowej.
Sue znalaza si na rozdroach kariery zawodowej. Praca przestaa by
czym, co j cieszy; jedyne, co w niej lubia, to doradzanie, prowadzenie
szkole i praca z lud mi z jej zespou. Z tego wzgldu zdecydowaa si
cakowicie zmieni kierunek swojej kariery zawodowej. Sue chciaa zosta
trenerem w dziedzinie biznesu i ycia osobistego. Ponadto zamierzaa
pisa ksiki i prowadzi warsztaty. Wci pracowaa w swojej obecnej
firmie, ale zapisaa si na kurs coachingu i zdecydowaa si zatrudni wasnego trenera, którym byem ja.
Pracowalimy razem ju kilka miesicy, kiedy Sue natrafia na trudnoci podczas pierwszych prób rozpoczcia wasnej dziaalnoci zwizanej
z coachingiem. Pewnego dnia powiedziaa: „Nie rozumiem, dlaczego tak
bardzo si denerwuj. Uczestniczyam ju w tworzeniu firm i uwielbiam
szkoli czonków mojego zespou, ale zupenie nie rozumiem, dlaczego
myl o rozpoczciu wasnej dziaalnoci po prostu mnie przeraa”.
Syszc to, odpowiedziaem: „Bardzo dobrze! Oznacza to, e owo
przedsiwzicie ma dla ciebie naprawd due znaczenie, i wspaniae jest
to, e potrafisz nawiza kontakt ze swoim strachem, uwiadomi go
sobie i uzna swoje obawy. Teraz uwaaj — zacznie si prawdziwa zabawa
i cika praca. Po pierwsze, musisz by dla siebie wyrozumiaa i powinna
pamita o tym, e strach jest naturaln ludzk emocj — zwaszcza jeli
zaczynasz robi co nowego, jak teraz. Po drugie, przed nastpnym naszym
spotkaniem zastanów si nad kwestiami: »Dlaczego tak bardzo si boj?
Czego dokadnie si boj? W jaki sposób ten strach moe mi pomóc
w budowaniu mojej nowej kariery?«”.
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Podczas kolejnej sesji Sue powiedziaa: „Powiciam troch czasu, aby
powanie zastanowi si nad moimi obawami i, co waniejsze, aby odkry
to, czego najbardziej boj si w zwizku z pocztkiem wasnej dziaalnoci i rozpoczciem pracy trenera. Uwiadomiam sobie, e tym, co mnie
powstrzymuje, nie s obawy dotyczce tego, czy bd zarabiaa do duo,
lub tego, co pomyl ludzie, gdy zrezygnuj z udanej kariery zawodowej
i zajm si czym nowym — chocia obawy te s czym realnym. Najbardziej obawiaam si tego, e nie bd dobrze radzia sobie z prac trenera,
e nie bd w stanie skutecznie pomaga ludziom lub, co gorsza, wyrzdz
im krzywd. Baam si równie tego, e jeli spróbuj to robi i sobie
nie poradz, kady zobaczy — a zwaszcza ja sama — e jestem kompletn oszustk”. Kiedy Sue opowiedziaa o tej ostatniej obawie, jej gos
zaama si i zacza paka. W tym, co powiedziaa, wyczuem szczero
i wraliwo i bardzo to doceniaem.
Powiedziaem: „Sue, dzikuj za otwarto i za to, e powiedziaa
prawd. Dobra robota! Bycie szczerym wzgldem samego siebie i przyznanie si do strachu przed kim innym wymaga duej odwagi. Doceniam to, e jeste otwarta”. Nastpnie zadaem jej nastpujce pytanie:
„W jaki sposób te obawy mog ci pomóc w realizacji zamierzonego celu?”.
„Nie jestem pewna — odpowiedziaa Sue. — Nie wiem, co mam zrobi z tymi obawami. Jednak kiedy si nad tym zastanowiam i pomylaam
o nich w kontekcie tego, o czym rozmawialimy w cigu kilku ostatnich
miesicy, uznaam, e by moe obawy te s podobne do tych, z jakimi
bd zmagali si niektórzy moi klienci, i e pracujc z nimi, bd bardziej
wiadoma ich problemów i bd miaa dla nich wicej wspóczucia i zrozumienia”.
Sue miaa racj. Przez kilka nastpnych miesicy pracowalimy nad
tym, aby zaakceptowaa swój strach. Miaa opowiada innym o swoich
obawach, miaa nauczy si odczuwa obawy bez adnych oporów dziki
szczeremu opowiadaniu o tym, co j przeraa, oraz dziki chwilom spdzanym na spacerach i medytacji pozwalajcej zbliy si do strachu. Nie
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chodzio o to, aby nieustannie rozmylaa o strachu lub aby obsesyjnie
skupiaa si na swoich obawach, lecz o to, aby nie baa si ich dowiadcza,
aby moga nauczy si czego dziki nim, aby potrafia je ostatecznie
doceni i wykorzysta do wasnego rozwoju. Chocia Sue nie zdoaa cakowicie pozby si obaw, co w rzeczywistoci nigdy nie jest celem dziaania, potrafia upora si z nimi i wczy je do swojego ycia poprzez
dopuszczanie ich do siebie oraz wyraanie w autentyczny sposób. Dziki
temu moga nie tylko zaakceptowa swój strach i sam siebie, ale znalaza odwag, aby zrezygnowa z pracy w brany technologicznej, i zostaa
penoetatowym trenerem specjalizujcym si w sprawach biznesu i ycia,
który inspiruje ludzi w autentyczny i gboki sposób.
;

WICZENIE
Poznaj i doce swój strach

Cz 1.
Pomyl o czym wanym, co od jakiego czasu chciae zrobi lub powiedzie,
ale czego nie zrobie, gdy powstrzyma Ci strach. Nastpnie zapisz to gdzie.
Moe chodzi o co „wanego” lub „mniej istotnego” (o rozmow, o dokonanie
zmiany w karierze zawodowej, w zwizku lub w sytuacji yciowej, o zakup czego,
o zdecydowanie si na dziecko, o odejcie od kogo lub o cokolwiek innego).
Cz 2.
Pomyl o prawdziwych obawach zwizanych ze zrobieniem lub powiedzeniem
okrelonej rzeczy. Moesz je zapisa. Zajrzyj w gb samego siebie i szczerze pomyl
o tych obawach, a nastpnie skup si na odczuwaniu tego, czego obawiasz si
w zwizku ze zrobieniem lub powiedzeniem tej rzeczy.
Cz 3.
Zastanów si, czy jest co, co moesz doceni w zwizku z wystpowaniem tych
okrelonych obaw. Moesz take zapisa swoje przemylenia. W jaki sposób
zblienie si do tego strachu moe pomóc Ci go zaakceptowa, a nawet da
Ci odwag i motywacj do tego, aby zrobi lub powiedzia to, czego si obawiasz?
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Wykorzystywanie siy naszego strachu
w konstruktywny sposób
Kiedy potrafimy zrozumie nasz strach, kiedy pamitamy o tym, e kady
dowiadcza uczucia przeraenia i e nie ma nic zego w tym, i czujemy
si wanie tak, kiedy poznajemy nasz strach i kiedy go doceniamy —
nawet jeli nie jest to do koca przyjemne — wtedy moemy wykorzysta
si naszego strachu w pozytywny sposób. Zdaj sobie spraw z tego, e
nie jest to sposób, w jaki wikszo z nas podchodzi do kwestii strachu,
a niektórzy mog nawet twierdzi, e w strachu nie kryje si nic pozytywnego. Jednake kiedy zagbimy si w t kwesti i staniemy si bardziej otwarci, bdziemy mogli przeobrazi nasz strach i wykorzysta go
w bardzo pozytywny sposób — moemy mie dziki niemu wiksze poczucie wolnoci, moemy by bardziej autentyczni i odwaniejsi w yciu.

Nie pozwól, aby powstrzyma Ci strach
Latem 2004 mój zwizek z Michelle zosta poddany próbie. Bylimy ze
sob od trzech i pó roku i od dwóch lat mieszkalimy razem. Przyczyn
problemów w naszym zwizku, kwesti, któr zadrczaa mnie i Michelle
(jak równie wielu naszych wspólnych znajomych, zwaszcza przyjacióki
Michelle), bya nasza wspólna przyszo, to znaczy, kiedy (i czy w ogóle)
zamierzamy si pobra.
Rozmawialimy do duo na ten temat — otwarcie, szczerze i czasami do zacicie. Uwanie wysuchalimy, co kade z nas miao do
powiedzenia, i staralimy si by w stosunku do siebie tak wyrozumiali, jak
to tylko moliwe. Jednak kiedy przeywalimy gorsze chwile, nasze rozmowy byy do przykre, bolesne, czasami nawet pode. Michelle zaczynaa naciska, a wtedy ja zaczynaem si wycofywa — typowe zachowanie
w przypadku damsko-mskich relacji, zwaszcza jeli w gr wchodzia
kwestia powanych deklaracji.
W gbi duszy wiedziaem, e jeli zdecyduj si polubi Michelle
ze wzgldu na presj, jak wywieraa ona sama oraz nasi przyjaciele, lub
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choby dlatego, e „nadszed waciwy czas, gdy bylimy ze sob ju do
dugo i mielimy swoje lata”, bd mia to sobie za ze i poczuj uraz do
Michelle, a nasze maestwo bdzie nieudane. I chocia zdawaem sobie
spraw z moich obaw i wtpliwoci dotyczcych kwestii maestwa —
z Michelle czy z kimkolwiek innym — nie przyjrzaem si tak naprawd
powaniejszym obawom dotyczcym naszego zwizku i mojej roli potencjalnego ma i ojca.
Dziki szkoleniom, ocenie i doradztwu, z jakich korzystaem w tamtym czasie, stanem twarz w twarz z gbszymi obawami, których nie
uwiadamiaem sobie do tamtego momentu. Nieustannie pojawiaa si
kwestia zaufania lub raczej jego braku. W gbi uwiadomiem sobie po
raz pierwszy, e nie ufaem sobie i e w rzeczywistoci baem si samego
siebie. Jeli chodzi o kwesti zwizku z Michelle, ewentualnego maestwa i stworzenia razem rodziny, nie ufaem sobie i nie sdziem, e moe
mi si uda.
Baem si, e zniszcz nasz zwizek, e zrujnuj ycie Michelle oraz
dzieciom, które ewentualnie moglibymy mie. Mylaem: „A co, jeli j
zawiod, jeli j zdradz, jeli zrani j i nasze dzieci, zachoruj na depresj,
strac zainteresowanie, okae si, e nie nadaj si do takiej roli, wyjd
na totalnego nieudacznika jako m i ojciec lub jeli umr?”. Wszystkie te
rzeczy wydaway mi si straszne. Zdaem sobie spraw, e zanim poczuj,
i jestem „gotowy” do maestwa, chc niewiadomie wyeliminowa
wszystkie te rzeczy lub upewni si, e si nie zdarz.
Uwiadomienie sobie tego faktu byo na pocztku do bolesne, przeraajce oraz upokarzajce — jednak ostatecznie przynioso mi ogromn
ulg. Wiedziaem, e ucieczka od moich obaw i udawanie, e w ogóle
nie istniej, nie bd dobrym rozwizaniem — chodzio o przyznanie si
do tych obaw, zaakceptowanie ich, zmierzenie si z nimi, wyraenie ich
oraz ich przeobraenie. Cho przyznanie si do tych obaw przeraao
mnie i sprawiao, e czuem si bezbronny, usiadem pewnego dnia wraz
z Michelle i opowiedziaem jej o wszystkim. Michelle nie bya na mnie
za; w rzeczywistoci doceniaa to, e zdaem sobie spraw z moich obaw
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i byem gotowy jej o nich opowiedzie bez ukrywania czegokolwiek. Przeprowadzilimy wiele cudownie szczerych i otwartych rozmów na temat
naszego zwizku, naszej przyszoci i obaw, których oboje nie bylimy
pozbawieni.
Dziki uwiadomieniu sobie tych kwestii i podzieleniu si swoimi przemyleniami z Michelle zapocztkowaem proces pojednania z samym sob
i zaczem akceptowa obawy, jakie wizay si z moliwoci naszego
maestwa. Nastpnie zadaem sobie wane pytanie: „Co bym zrobi, gdybym w peni sobie ufa?”. Odpowied wydawaa si mi oczywista i prosta.
Trzy tygodnie pó niej, 1 sierpnia 2004 roku, owiadczyem si Michelle.
W czerwcu nastpnego roku wzilimy lub!
Mój strach zwizany z maestwem i ojcostwem nie znikn jak za
dotkniciem czarodziejskiej ródki, uwierzcie mi, e tak si nie stao.
Potrafiem jednak stawi czoo moim obawom, okreli je, uzna, a nastpnie otwarcie si do nich przyzna — przed samym sob i przed Michelle.
Od czasu kiedy w 2004 roku zarczylimy si i od czasu naszego lubu
w 2005 roku wci przeywam wiele chwil strachu i zwtpienia — zwaszcza w zwizku z byciem mem Michelle i ojcem naszych dwóch córek,
Samanthy i Annarose. Czsto zastanawiam si: „Czy waciwie odgrywam
swoj rol?”, „Co bdzie, jeli sobie nie poradz?”, „Czy mnie kochaj?”,
„Dlaczego w ogóle zdecydowaem si na to wszystko?”, „To trudne, mam
ochot uciec”. Kiedy pojawiaj si tego typu wtpliwoci, robi, co tylko
w mojej mocy, aby si z nimi zmierzy, próbuj wzi za nie odpowiedzialno i staram si dokadnie je przeanalizowa. Uwielbiam by mem
Michelle i kocham nasze dzieci — nawet wtedy sytuacja wydaje si
trudna i przeraajca. Zdolno do bycia szczerym i otwartym w kwestii
moich obaw w stosunku do siebie samego i do Michelle pozwala mi radzi
sobie z nimi. Dziki temu nie przeszkadzaj mi one kocha Michelle
i naszych córek i nie stoj na przeszkodzie robienia wszystkiego, co
w mojej mocy, aby by najlepszym mem i ojcem, jakim potrafi.
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Â CIEKAWOSTKA
Konsekwencje skrywania strachu
Zdaniem Charlesa L. Whitfielda, lekarza, psychologa, autora i twórcy
nowatorskich metod wychodzenia z traumy, profesora Instytutu Bada nad
Alkoholem i Narkotykami na Rutgers University oraz konsultanta do spraw
bada wspópracujcego z Centrum Kontroli Chorób i Zapobiegania Chorobom
(CDC — Centers for Disease Control and Prevention): „Niewyraony strach
moe prowadzi do zaburze lkowych, bezsennoci, arytmii serca, dysfunkcji
seksualnych oraz innych zaburze zwizanych ze stresem”.

Jak zmierzy si ze strachem w pozytywny sposób
Istnieje kilka prostych, ale skutecznych rzeczy, jakie moemy zrobi w celu
przeobraenia naszego strachu. Strach jest siln emocj, któr moemy
przesya, ksztatowa i wykorzysta w konstruktywny sposób — jeli tylko
zechcemy zmierzy si z ni i upora si z ni wiadomie. Zdolno do
oswojenia si ze strachem wymaga wiadomoci, powicenia, odwagi
oraz praktyki. Dla wikszoci z nas nie jest to atwe. Gdy jednak z czasem
udaje nam si robi to coraz lepiej, nasza zdolno do bycia wolnym
i autentycznym staje si nieporównywalnie wiksza.
Moesz wykorzystywa zaprezentowane tutaj okrelone rozwizania
za kadym razem, gdy odczuwasz umiarkowany lub silny strach — zwizany z czym konkretnym lub niemajcy bliej okrelonej przyczyny. Realizacja kolejnych etapów pozwoli Ci zaakceptowa strach i ostatecznie
pomoe Ci wykorzysta jego si w sposób, który sprzyja autentycznoci.
1. Przyznaj si do strachu. Przyjmij do wiadomoci fakt, e si boisz,
powiedz o tym gono i bd przy tym szczery. Kiedy odczuwamy strach
i jestemy gotowi przyzna si do tego przed sob peni zrozumienia dla
samych siebie, czsto moemy go w ten sposób osabi i zyska troch
wolnej przestrzeni. Na przykad jeli masz przeprowadzi wan rozmow
czy prezentacj, spotka si z kim nowym, podj jakie ryzyko, wzi
udzia w wanym spotkaniu lub zrobi cokolwiek innego, co moe budzi
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Twoje przeraenie — zawsze lepszym rozwizaniem jest szczere przyznanie si do strachu, ni udawanie, e wcale si nie boisz, wmówienie sobie,
e nie czujesz strachu, lub zwyczajne robienie dobrej miny do zej gry.
Przyznanie si do strachu jest podobne do zdjcia pokrywki z garnka
z gotujc si wod: dziaanie to pozwala uj parze i zmniejsza cinienie — choby tylko odrobin. Pamitaj, e kady dowiadcza uczucia
strachu i nie ma nic zego w tym, e czujesz si podobnie. Pierwsz i najwaniejsz rzecz, jak musisz zrobi, kiedy pojawi si strach, to przyzna
si do niego.
Przyjmij odpowiedzialno za swój strach. Chodzi o przyjcie
odpowiedzialnoci za strach i uznanie go za swój, a nie za czyj. Innymi
sowy: naley przesta wini innych lub sytuacj za to, e odczuwasz
strach. Czsto mylimy lub gono wypowiadamy uwagi typu: „Ta kobieta
budzi we mnie niepokój”. Tak naprawd czujemy si zdenerwowani
w jej obecnoci lub czego si boimy ze wzgldu na to, co naszym zdaniem moe powiedzie lub zrobi ta osoba. Nie chodzi o semantyk, lecz
o totaln zmian w naszym podejciu do ycia, innych ludzi, sytuacji
i naszych emocji — w tym przypadku chodzi o nasz strach. Kady z nas
kryje w sobie strach i pewni ludzie oraz pewne sytuacje mog wywoywa w nas niepokój. Jednake zamiast wini za taki stan dan osob lub
rzecz, moemy przyj odpowiedzialno za nasz strach, gdy naley
pamita o tym, e jest on nasz. Cakowite uznanie strachu za wasn
emocj jest wanym aspektem procesu zmierzenia si z nim, przeobraenia go i wykorzystania w konstruktywny sposób.
2.

Poczuj swój strach. Dla wielu z nas, nie wyczajc mnie, mówienie
o odczuwaniu strachu jest tak naprawd atwiejsze ni rzeczywiste
dowiadczanie tego rodzaju emocji. Jednake zanim wyrazimy nasz strach
i przeobrazimy go, musimy na pocztku go poczu. Jak to zrobi? Spróbuj dostrzec objawy strachu w swoim ciele — moesz czu przyspieszone
bicie serca, Twoje rce zaczynaj si poci, zaczynasz oddycha szybciej
i pycej, moesz take odczuwa lekkie drenie nóg. Pomyl o tym wszyst3.
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kim — moesz mie przeraajce myli, martwi si rónymi „najgorszymi z moliwych scenariuszami wydarze” albo skupia si na wszystkich tych rzeczach, które Twoim zdaniem mog si nie uda. Poczuj to
wszystko — moesz zamkn oczy i odwoa si do stanu swoich emocji.
Zauwaysz wtedy by moe, e masz ochot mia si, paka, krzycze lub
zrobi co jeszcze innego. Bez wzgldu na to, czy Twój strach bdzie objawia si fizycznie, mentalnie, czy emocjonalnie — przekonaj si,
czy moesz go zaakceptowa i czy potrafisz naprawd go poczu.
Wyraaj swój strach. Kiedy ju poczujesz swój strach, masz wiele
dobrych sposobów na to, aby go wyrazi. Rozmowa z kim, komu ufasz,
zapisywanie swoich obaw na kartce papieru, gony krzyk na cae gardo, aby wykrzycze cay strach (zakadajc, e znajdujesz si w miejscu,
gdzie jest to moliwe) — oto niektóre z moliwoci wyraania strachu
pozwalajce Ci upora si z nim. Na przykad czsto opowiadam przez
telefon Michelle o swoich obawach, zanim udaj si na wane spotkania,
zanim udziel wywiadu, tu przed wygoszeniem mowy lub przed zrobieniem czegokolwiek innego, co wywouje we mnie strach. To zawsze sprawia, e czuj si lepiej, a poza tym rozmowy te pomagaj mi uwolni mój
strach i przeobrazi go. Michelle prosi mnie czasem, abym jadc samochodem lub przebywajc w hotelowym pokoju, wyda z siebie okrzyk
Tarzana w celu uwolnienia mojego strachu oraz po to, aby zmieni mój
fizyczny, mentalny i emocjonalny stan — czasami takie dziaanie moe
równie okaza si pomocne w procesie wyraania obaw i radzenia sobie
ze strachem. Jeli Michelle uwaa, e powinienem zrelaksowa si jeszcze
bardziej i przesta bra wszystko na powanie, co czasem zdarza mi si
robi — proponuje, abym kilka razy wyda z siebie d wiki przypominajce jodowanie, a w kocu wybuchn miechem (trudno tego nie zrobi,
kiedy sysz swoje próby jodowania). Spontaniczny miech jest czsto
wspaniaym sposobem na uwolnienie strachu. To take znak, e wyrazilimy nasz strach w sposób, który stworzy odrobin psychicznej i emocjonalnej przestrzeni.
4.
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Uwolnij si od strachu. To kolejna z tych rzeczy, które atwiej
powiedzie ni zrobi, nie tylko w moim przypadku, ale u wikszoci z nas.
Uwolnienie si od strachu jest jednak czym wanym, ma na nas ogromny
wpyw, a poza tym jest to co cakiem moliwego. Kady z nas ma spore
dowiadczenie, jeli chodzi o kwesti uwalniania si od strachu — robimy
to nieustannie w naszym yciu, nie zwracamy jednak zbyt duej uwagi
na strach, od którego si uwalniamy, natomiast bardziej koncentrujemy
si na strachu, który silnie odczuwamy. Ostateczne uwolnienie si od
strachu jest kwesti wyboru. O wiele atwiej i naturalniej moesz to
zrobi, kiedy ju przyznasz si do wasnego strachu, przyjmiesz za niego
odpowiedzialno, poczujesz i wyrazisz go — jednak zawsze najlepiej uwolni si od strachu cakiem wiadomie. Czsto powtarzam sobie (i nawet
robi to gono): „Chc uwolni si od strachu, a jego energi wykorzysta
w pozytywny sposób”. To zdanie (lub podobne stwierdzenie) uwiadamia mi, e jestem gotów uwolni si od strachu. Jeli chcesz, aby metoda
ta sprawdzia si, Twój wybór i Twoja deklaracja mówica o tym, e pragniesz uwolni si od strachu, musz by szczere, nawet jeeli na pocztku
masz wraenie, e udajesz. I, paradoksalnie, nie oznacza to, e jeli bdziesz
myla o uwolnieniu si od strachu lub jeli bdziesz gono o tym mówi,
Twój strach cakowicie zniknie. Jest to proces, który wymaga praktyki —
im czciej to robisz, tym staje si to atwiejsze.
5.

Wyobra sobie pozytywne nastpstwa tego, czego pragniesz.
To wanie w tym momencie zaczynasz przeobraa energi Twojego
strachu w co, co moesz wykorzysta w pozytywny sposób. Jeeli pokonae pi opisanych wyej etapów, to potrafisz przyzna si do swojego
strachu, umiesz przyj za niego odpowiedzialno, potrafisz go poczu,
wyrazi i ostatecznie umiesz si od niego uwolni. Dziki tym dziaaniom
bdziesz silniejszy i zyskasz poczucie wolnoci. Kiedy ju poczujesz si
wolny od swojego strachu — nawet jeli tylko w maym stopniu — moesz
wypeni mentaln i emocjonaln przestrze, jak stworzye, pozytywnymi
6.

Kup książkę

Poleć książkę

Zasada 2.: przeobra swój strach

|133

mylami, uczuciami i pragnieniami. Zastanów si, jak ma to wszystko
wyglda, a co waniejsze, jak chcesz si ostatecznie poczu — powiedz
o tym gono, zapisz swoje przemylenia lub zamknij oczy i wyobra to
sobie. Jeli Twój strach dotyczy czego konkretnego, na przykad zwizku,
wyobra sobie zwizek, który odpowiada Twoim pragnieniom, i poczuj si
tak, jak chciaby si ostatecznie czu. Jeli martwisz si presj w pracy
i chcesz zmniejszy poziom stresu i niepokoju, wyobra sobie, e przed
trudnym spotkaniem biznesowym czujesz spokój i jeste zrelaksowany.
Bez wzgldu na to, czego pragniesz i jak chcesz si poczu, skup si na
tym konkretnym celu i na tych emocjach. Kiedy ju to wszystko sobie
wyobrazisz i kiedy poczujesz w sercu te okrelone emocje, szanse na to,
e dowiadczysz tego wszystkiego w rzeczywistoci, ogromnie rosn.
Podejmij dziaanie. Ten ostatni etap jest wan czci procesu
przeobraania Twojego strachu. Susan Jeffers jest autork wietnej, bestsellerowej ksiki Nie bój si ba2. Wspaniaa mantra, któr kady z nas
powinien powtarza w swoim yciu. To wyraz prawdziwej odwagi! Skoro
ju udao Ci si pokona wszystkie wspomniane etapy — kiedy ju zmierzysz si ze strachem, uznasz go za swój, dowiadczysz i wyrazisz go, nastpnie uwolnisz si od niego i wyobrazisz sobie ostateczn posta rzeczy,
których pragniesz, oraz pozytywne emocje, które chcesz odczuwa —
bdziesz móg podj dziaania wymagajce zaangaowania i odwagi.
Twoje nogi i Twój gos mog dre, ale nie musi Ci to powstrzymywa
przed wyraeniem wasnego zdania, przed podjciem ryzyka, poproszeniem o co, spróbowaniem czego nowego lub przed byciem odwanym
w kwestii mniejszych i wikszych spraw. Im bardziej motywujesz samego
siebie do podjcia dziaania, zwaszcza jeli dziaanie jest czym, co moe
wywoywa w Tobie wysoki poziom strachu, tym skuteczniej moesz
budowa swoj pewno siebie i tym bardziej jeste wiadomy tego, e
7.
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Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 1999.
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moesz robi i mówi to, co chcesz, oraz by dokadnie tym, kim jeste —
nawet jeli na pocztku to wszystko Ci przeraa. To sposób, w jaki moesz
zmierzy si ze swoim strachem, przeobrazi go i wykorzysta jego energi
i si w celu bycia autentycznym.

Proste wiczenia

Poniej prezentuj kilka skutecznych wicze, które mog by pomocne
w procesie przeobraania Twojego strachu.
Oddychaj. To proste, ale wane wiczenie. Oddychanie jest oczywicie czynnoci, któr wykonujemy codziennie, przez ca dob. To jedna
z wielu niezwykych zdolnoci naszego organizmu — potrafimy oddycha zarówno wiadomie, jak i niewiadomie. Im intensywniej wiczysz
wiadome oddychanie i im czciej oddychasz w ten sposób, tym skuteczniej moesz wykorzysta si kryjc si w Twoim oddechu, w Twoim
ciele i w Twoich emocjach. Oddech dziaa uspokajajco, obnia cinienie krwi, spowalnia puls i jest znakomitym sposobem na to, aby wiadomie przyjrze si naszym mylom i uczuciom. Jest wiele ksiek, nagra
i wicze, jak równie innych wspaniaych sposobów na to, aby nauczy
si bardziej efektywnego oddychania. Moesz skorzysta z tych róde
i metod lub zwyczajnie powici odrobin uwagi swojemu oddechowi,
zwolni tempo i wykorzysta wiadome oddychanie w celu uporania si
ze swoim strachem oraz w celu zyskania wikszego spokoju w yciu.
1.

Spróbuj robi nowe rzeczy, które Ci przeraaj. Pomyl o rzeczach, które wywouj w Tobie strach, i bez wzgldu na to zacznij je
robi. Im czciej potrafisz robi co mimo strachu, tym skuteczniej budujesz swoj pewno siebie i umiejtno okazywania odwagi. Nie chodzi
o nieroztropno w dziaaniu lub o wywieranie na sobie niepotrzebnej
presji, ale o motywowanie samego siebie w sposób, który wspiera rozwój
i sprawia, e stajesz si bardziej otwarty. By moe chcesz zapiewa
w konkursie karaoke, by moe chcesz napisa co osobistego i orygi-

2.

Kup książkę

Poleć książkę

Zasada 2.: przeobra swój strach

|135

nalnego i podzieli si tym z innymi lud mi, by moe chcesz zbudowa
lub zrobi co wasnorcznie, wygosi publicznie mow, skoczy ze spadochronem lub zrobi co innego — niewane, o jak „wielk” lub „ma”
rzecz chodzi. Stwórz list piciu rzeczy, których zrobienie napenia Ci
strachem, ale jednoczenie wiesz, e dziki temu moesz rozwin swoj
zdolno do podejmowania odwanych dziaa. Kiedy ju masz przed
sob tak list, zacznij realizowa umieszczone na niej rzeczy! Czsto
najlepiej jest robi te rzeczy z kim innym lub przynajmniej mie obok
siebie kogo, kto bdzie Ci wspiera i przypomina Ci o Twojej odpowiedzialnoci.
Daj sobie troch czasu i przestrzeni, aby poczu strach. Czsto
jestemy tak zajci, e nie znajdujemy dla siebie wolnej chwili — nie mamy
czasu zwaszcza na to, aby skupi si na swoich uczuciach. Regularnie
powicaj chwil czasu, aby naprawd poczu swój strach — moesz to
zrobi podczas medytacji, modlitwy, spaceru lub kiedy bierzesz prysznic
lub prowadzisz samochód. Pamitaj, e nie chodzi o to, aby zacz si
martwi w sposób, który bdzie na Ciebie negatywnie wpywa, ale powiniene da sobie troch czasu i przestrzeni, eby w szczery i gboki sposób
dowiadczy strachu, co jest wanym aspektem umiejtnoci przeobraania go. Im czciej wiczymy odczuwanie strachu, tym atwiej moemy
si z nim upora.
3.

Zastosuj technik przeobraania strachu — zapisz, zniszcz,
wyobra sobie przeobraenie strachu. Jest ona atwa do opanowania
i moesz j zastosowa w chwili, gdy musisz zmierzy si w swoim yciu
z sytuacj ogromnego strachu, który chcesz przeobrazi i którego energi
pragniesz wykorzysta w konstruktywny sposób. Techniki tej nauczy
mnie mój terapeuta Chris Andersonn, a teraz korzystam z niej sam i nieustannie przekazuj j innym osobom. Stosowanie tej techniki wie si
z realizacj trzech wanych kroków. Krok 1.: zapisz na kartce papieru
wszystkie swoje obawy i powtórz to dziaanie jeszcze dwa razy. Zrobienie
tego trzy razy ma wymiar symboliczny — dziaanie takie ma wpyw na
4.
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Twoj podwiadomo: daje Ci pewno, e przyznae si do swojego
strachu, e przyje za niego odpowiedzialno, e go poczue i e wyrazie swój strach. Krok 2.: zniszcz wszystkie trzy kartki papieru w ogniu
lub w wodzie — moesz je podpali lub podrze, wrzuci do toalety i spuci wod. Niszczc te kartki, powtarzaj: „Uwalniam si od wszystkich
tych obaw”. Krok 3.: usid wygodnie lub poó si, zamknij oczy, zrelaksuj si i wyobra sobie, e Twój strach odrywa si od Ciebie i zamienia si w pozytywn energi. Kiedy to robi, czsto wyobraam sobie
moje obawy jako czarne myli lub mieci, których si pozbywam, które
zostaj zniszczone i ostatecznie zamienione w co, czego oczekuj, lub
w emocje, które chc poczu. Koczc proces wizualizacji, spróbuj zobaczy i poczu okrelone rezultaty i emocje, jakich chcesz dowiadczy
w zwizku z rzeczami, których si boisz. Innymi sowy: skup si na tym,
jakie rezultaty chcesz osign, jak maj wyglda i jak chcesz si ostatecznie poczu.
Kiedy ju przeanalizowalimy znaczenie poznania siebie i przeobraenia
swojego strachu — jako dziaa prowadzcych do wikszej autentycznoci w naszym yciu, w pracy i w zwizkach — moemy zaj si omówieniem zasady 3., „wyra siebie”. Skupimy si na sile mówienia prawdy oraz
na wyraaniu naszych prawdziwych myli i uczu w autentyczny sposób.
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