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Znajdě odpowiedniÈ
perspektywÚ

S

È w ĝyciu rzeczy, na które masz wpïyw, i takie, z którymi pozornie
nic nie moĝesz zrobiÊ.
Dlaczego pozornie?
Bo jednak moĝesz zmieniÊ swój sposób patrzenia na nie, a przez to
sprawiÊ, ĝe bÚdÈ przyjemniejsze dla oka, wiÚc wywoïajÈ lepsze emocje.
Jeĝeli coĂ Ci siÚ nie podoba i moĝesz to zmieniÊ, po prostu zrób to,
zamiast siÚ zamartwiaÊ czy ĝyÊ w dyskomforcie. Bo przecieĝ lepiej
jest posprzÈtaÊ, niĝ ĝyÊ w baïaganie. Jak to zrobiÊ ze swoimi myĂlami
— o tym w nastÚpnych rozdziaïach -.
Teraz zajmijmy siÚ sprawami, na które nie masz wpïywu — poczÈwszy od tego, ĝe czas mija, a czïowiek siÚ starzeje, poprzez sytuacjÚ na
Ăwiecie, w Twoim mieĂcie, jakieĂ zachowania innych ludzi, aĝ do rzeczy, które juĝ siÚ staïy i siÚ nie odstanÈ.
Nie moĝesz zmieniÊ samych faktów, ale moĝesz zmieniÊ sposób patrzenia na nie.
Jak pewnie pamiÚtasz z czÚĂci teoretycznej, kaĝdy z nas ĝyje wedïug
swojej mapy, bardzo czÚsto mamy wïasne interpretacje zdarzeñ i kaĝdy
moĝe dowolnie je ksztaïtowaÊ.
TrochÚ tak, jak siÚ robi zdjÚcia.
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Zwykïy czïowiek widzi coĂ i po prostu robi zdjÚcie uwieczniajÈce
w pamiÚci fakty tak, jak siÚ zdarzyïy. Inaczej zachowuje siÚ artysta fotograf. Gdy widzi jakÈĂ rzecz, to zanim zrobi zdjÚcie, oglÈda jÈ z kaĝdej
strony, szukajÈc najlepszego kadru, ujÚcia, potem ostroĂci i gïÚbi. Wie,
ĝe moĝe tym wszystkim manipulowaÊ, zmieniaÊ to tak dïugo, aĝ znajdzie
taki sposób patrzenia, który nawet z najbrzydszej rzeczy potrafi wyciÈgnÈÊ piÚkno. Nie oznacza to, ĝe od razu robi to jedno wyjÈtkowe zdjÚcie
— zazwyczaj robi ich duĝo wiÚcej niĝ przeciÚtny czïowiek, ale zdaje
sobie sprawÚ, ĝe robi tak tylko po to, ĝeby mieÊ z czego wybieraÊ.
Ty teĝ moĝesz tak patrzeÊ na rzeczy, które Ci siÚ zdarzyïy, zdarzajÈ
i bÚdÈ zdarzaÊ.
Daj sobie chwilÚ, zanim je ocenisz; pozwól sobie patrzeÊ na nie z róĝnych perspektyw, i to tak dïugo, aĝ znajdziesz to, co w tym piÚkne
i warte zapamiÚtania.
I dotyczy to naprawdÚ wszystkiego. Od maïych rzeczy, które siÚ
zdarzajÈ — na przykïad wylaïaĂ sobie kawÚ na bluzkÚ. Moĝesz od razu
uznaÊ, ĝe to pech i tak to zostawiÊ. Czy to jest piÚkny punkt widzenia?
Zdecydowanie nie!
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawÚ z tego, ĝe ludziom uwaĝajÈcym
siÚ za szczÚĂciarzy zdarzajÈ siÚ te same rzeczy co osobom sÈdzÈcym, ĝe
majÈ pecha. Tylko pechowcy na wszystko patrzÈ jak na przejaw swojego
trudnego losu. A szczÚĂliwcy? We wszystkim potrafiÈ dostrzegaÊ piÚkne strony.
WiÚc jak z tÈ kawÈ? Moĝesz siÚ cieszyÊ, ĝe siÚ nie poparzyïaĂ, ĝe masz
powód do kupienia nowej bluzki albo do dïuĝszej przerwy na kawÚ .
A moĝe to znak, ĝebyĂ zwolniïa i nastÚpnym razem po prostu delektowaïa siÚ kawÈ?
Jest tyle moĝliwoĂci! I tylko od Ciebie zaleĝy, którÈ wybierzesz -.
Potestujmy jeszcze.
Klient byï niemiïy w czasie rozmowy z TobÈ. Moĝesz po prostu
uznaÊ, ĝe jest chamem, burakiem i prostakiem. Czy to jest piÚkny sposób
patrzenia? Moĝe lepiej uznaÊ, ĝe ma kiepski dzieñ, ĝe moĝe nie potrafi
sobie radziÊ ze swoimi emocjami albo ĝe to jest wyjÈtkowa okazja, ĝeby sobie poÊwiczyÊ techniki z kolejnych rozdziaïów .
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Korek w drodze do domu. Pech? ZïoĂliwoĂÊ rzeczy martwych? A moĝe piÚkniej byïoby pomyĂleÊ, ĝe masz chwilÚ, ĝeby potrenowaÊ kolejne
techniki, ĝe moĝe lepiej w drodze do domu niĝ do pracy, bo przynajmniej nikt na Ciebie nie bÚdzie krzywo patrzyï, ĝe siÚ spóěniïaĂ? A moĝe to wspaniaïa okazja, ĝeby spojrzeÊ za okno i dostrzec coĂ piÚknego?
Ten piekielny pies sÈsiadów znów szczeka. OczywiĂcie — moĝesz
dalej ich nienawidziÊ, lecz jeĝeli nie zamierzasz podjÈÊ dziaïania,
pójĂÊ do nich i powiedzieÊ, ĝe to Ci przeszkadza i mogÈ pójĂÊ z psem
do behawiorysty, to przecieĝ jest okazja do tego, ĝebyĂ bez ĝadnych
wyrzutów sumienia wïÈczyïa „na full” swojÈ ulubionÈ muzykÚ -. I jeszcze sobie potañczyïa.
JakiĂ fakt z przeszïoĂci, na temat którego masz wyrzuty sumienia.
OczywiĂcie, moĝesz dalej siÚ tym zadrÚczaÊ, ale moĝesz teĝ piÚkniej
potraktowaÊ to jako okazjÚ do zastanowienia siÚ, co innego moĝesz
robiÊ w podobnej sytuacji, ĝeby potem czuÊ siÚ lepiej. Jakie wnioski
moĝesz wyciÈgnÈÊ i co zmieniÊ w swoim postÚpowaniu.
Juĝ rozumiesz?
Mam nadziejÚ -.
To jeszcze w ramach Êwiczenia znajdě kilka rzeczy, które CiÚ zïoszczÈ, frustrujÈ, denerwujÈ, i poszukaj piÚknego sposobu patrzenia na nie.
Znajdě kilka róĝnych moĝliwoĂci na poczÈtek — jak artysta fotograf poszukaj róĝnych ujÚÊ, a potem wybierz najïadniejsze.
Zadanie dla Ciebie: kiedy juĝ zdarzy Ci siÚ coĂ nieprzyjemnego, na
co nie masz wpïywu, wtedy zanim to osÈdzisz, pozwól sobie na chwilÚ
refleksji i znajdě inny, piÚkniejszy sposób patrzenia. PamiÚtaj, ĝe szczÚĂliwe kobiety potrafiÈ siÚ cieszyÊ nawet nowÈ zmarszczkÈ wokóï oczu,
bo wiedzÈ, ĝe kaĝda z nich oznacza radosny uĂmiech.
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