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Poskramianie	  swojego	  gremlina,	  Rick	  Carson	  

Nie	  zawsze	  z	  łatwością	  przychodzi	  nam	  wychodzić	  życiu	  naprzeciw, 
w	  dużej	  mierze	  z	  powodu	  tyrana	  przyczajonego	  w	  naszych	  umysłach	  -‐	  
gremlina.	  Jest	  on	  narratorem	  w	  naszych	  głowach.	  Mówi	  kim	  jesteśmy,	  jak	  
się	  czujemy,	  definiuje	  i	  interpretuje	  doświadczenia	  -‐	  chce,	  abyśmy	  
uznawali	  jego	  interpretację	  -‐	  za	  rzeczywistość.	  Naturalne	  ja	  (obserwator),	  
które	  jest	  źródłem	  satysfakcji	  i	  mądrości	  jest	  tłumione	  przez	  gremlina.	  
Może	  on	  przybierać	  różną	  postać:	  generała,	  artysty,	  kolosa,	  grubej	  ryby,	  
trenera,	  wielebnego,	  guru,	  ponurego	  kosiarza	  lub	  panny-‐a-‐co-‐tam.	  
Metoda	  poskramiana	  gremlina	  obejmuje:	  
1.po	  prostu	  zauważ	  
2.wybierz	  i	  baw	  się	  możliwościami	  
3.bądź	  w	  procesie	  !
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1.	  Istota	  sprawy  
Nie	  jesteśmy	  naszymi	  ciałami,	  które	  wciąż	  się	  
zmieniają,	  nie	  jesteśmy	  naszymi	  osobowościami,	  
które	  wynikają	  z	  siatki	  zachowań,	  
kształtowanych	  przez	  przekonania	  na	  temat	  
tego	  kim	  jesteśmy	  i	  nie	  jesteśmy	  naszymi	  
myślami	  -‐	  mamy	  myśli	  a	  to	  nie	  znaczy,	  że	  nimi	  
jesteśmy.	  

Czym	  więc	  jesteśmy?	  Istnieje	  na	  to	  wiele	  określeń	  
np.	  dusza,	  duch,	  prana,	  re,	  qi,	  ki,	  Bóg,	  pierwotne	  
wibracje.	  ZZadne	  z	  określeń	  nie	  obejmuje	  istoty	  
tego,	  kim	  jesteśmy.	  Dla	  naszych	  celów	  nazwiemy	  
to	  życiem	  -‐	  Twoim	  życiem.	  

To	  Twoje	  życie	  -‐	  najwspanialszy	  dar	  od	  stwórcy.	  
Jeśli	  to	  dla	  Ciebie	  za	  mało,	  pomyśl,	  że	  jako	  istota	  
ludzka	  otrzymałeś	  jeszcze	  świadomość	  -‐	  aby	  
docenić	  ten	  dar	  i	  odpowiadać	  swojemu	  życiu.	  
Umiejętność	  odpowiadania	  życiu	  -‐	  
odpowiedzialność	  -‐	  nie	  zawsze	  przychodzi	  łatwo,	  
głównie	  z	  powodu	  złośliwego	  tyrana	  
przyczajonego	  w	  cieniu	  twojego	  umysłu	  -‐	  
twojego	  gremlina.	  

Twój	  gremlin	  jest	  narratorem	  w	  twojej	  głowie,	  
jest	  z	  tobą	  zawsze,	  mówi	  ci,	  kim	  jesteś,	  jak	  się	  
czujesz,	  interpretuje	  każde	  twoje	  doświadczenie.	  
Chce,	  abyś	  uznał	  jego	  interpretację	  za	  

rzeczywistość	  i	  ma	  na	  celu	  wyciszenie	  tętniącego	  
życiem,	  naturalnego	  ciebie.	  

Każdy	  gremlin	  jest	  inny,	  ale	  każdy	  wykorzystuje	  
nasze	  przeżycia	  do	  hipnotyzowania	  nas	  
przerażającymi	  uogólnieniami	  dotyczącymi	  nas	  
i	  tego,	  co	  świat	  ma	  nam	  do	  zaoferowania.	  Twój	  
gremlin	  chce,	  abyś	  czuł	  się	  źle	  i	  równocześnie	  
robi	  wszystko,	  abyś	  uwierzył,	  że	  na	  sercu	  leży	  mu	  
twoje	  dobro.	  

Twój	  gremlin	  jest	  źródłem	  twoich	  negatywnych	  
myśli,	  posługuje	  się	  twoimi	  doświadczeniami	  
z	  przeszłości,	  za	  pomocą	  twoich	  obaw	  drwi	  sobie	  
z	  ciebie	  tworząc	  horrory	  twojej	  przyszłości.	  

Kiedy	  zaczniesz	  go	  po	  prostu	  zauważać,	  staniesz	  
się	  wyczulony	  na	  fakt,	  że	  nie	  jesteś	  swoim	  
gremlinem	  lecz	  jego	  obserwatorem,	  zobaczysz,	  
że	  gremlin	  nie	  ma	  nad	  tobą	  rzeczywistej	  władzy	  -‐	  
zaczniesz	  bardziej	  doceniać	  życie	  i	  cieszyć	  się	  
nim.	  

Naturalne	  ty	  rozumie	  istotę	  tego	  przekazu,	  to	  dla	  
niego	  jest	  ta	  książka.	  Umysł	  nadaje	  słowom	  
znaczenia	  a	  gremlin	  zgrzyta	  zębami	  mówiąc	  „to	  
śmieszne”	  i	  zrobi	  wszystko,	  aby	  zepchnąć	  ciebie	  
ze	  ścieżki,	  na	  którą	  właśnie	  wkroczyłeś.	  
Naturalne	  ty	  nauczyło	  się	  mówić	  i	  chodzić	  bez	  
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wiedzy	  o	  fizyce	  i	  fonetyce	  -‐	  jest	  mądre	  
i	  nieskazitelne	  i	  twój	  gremlin	  o	  tym	  wie.	  Będzie	  
ciebie	  nakłaniał	  do	  analizowania	  tych	  słów	  
szczegółowo	  i	  zrobi	  wszystko,	  abyś	  nie	  zaufał	  
naturalnemu	  ty,	  które	  wszystko	  wie.	  

Gremlin	  wścieka	  się	  teraz,	  bo	  ujawniam	  jego	  
obecność,	  wysłuchaj	  jego	  paplaniny,	  ale	  nie	  
traktuj	  tego	  zbyt	  poważnie.	  Może	  mówi:	  Masz	  
ważniejsze	  sprawy	  i	  nimi	  się	  zajmij	  albo	  tylko	  
rozbudzasz	  w	  sobie	  nadzieje	  -‐	  skończy	  się	  
rozczarowaniem	  albo	  kretyn,	  kolejny	  
bezużyteczny	  poradnik.	  

Po	  prostu	  zauważ	  tę	  paplaninę	  i	  dokonaj	  wyboru,	  
gdzie	  skupić	  uwagę:	  na	  słowach	  gremlina,	  na	  
moich	  słowach,	  czy	  jeszcze	  gdzie	  indziej.	  
Świadomość	  i	  wybór	  są	  częścią	  po	  prostu	  zauważ.	  

Po	  prostu	  zauważanie	  obejmuje	  po	  prostu	  
zauważanie	  -‐	  tak,	  jak	  zauważanie	  dobrego	  filmu,	  
po	  prostu	  pozwalanie	  sobie	  na	  zabawę	  -‐	  kierujesz	  
swoją	  uwagę	  na	  tę	  aktywność	  i	  już,	  reszta	  dzieje	  
się	  sama.	  Jeśli	  rozmawiasz	  w	  czasie	  oglądania	  -‐	  
film	  ci	  umyka	  -‐	  dlatego	  po	  prostu	  zauważ	  wymaga	  
wysiłku	  a	  na	  pewno	  nie	  wysilania	  się.	  

Różnica	  pomiędzy	  wysiłkiem	  a	  wysilaniem	  się	  
polega	  na	  tym,	  że	  wysilanie	  się	  rodzi	  frustrację	  i	  
blokuje	  postęp.	  Zaufaj	  swojemu	  naturalnemu	  ja,	  
poza	  wyobrażeniami	  i	  założeniami	  i	  po	  prostu	  
zauważ	  te	  słowa.	  Nie	  musisz	  niczego	  odkrywać.	  

Po	  prostu	  zauważaj	  słowa	  i	  wybieraj,	  czy	  czytać	  
dalej,	  czy	  przestać.	  

Po	  prostu	  zauważanie	  to	  pierwszy	  krok	  
w	  Metodzie	  Poskramiania	  Gremlina	  -‐	  gdy	  się	  
będziesz	  w	  tym	  doskonalił	  dostrzeżesz	  oprócz	  
tego,	  co	  dzieje	  się	  wokół,	  również	  własne	  myśli,	  
emocje,	  wspomnienia	  i	  fantazje	  -‐	  dokładnie	  w	  tej	  
chwili,	  w	  której	  się	  pojawią.	  Czyniąc	  tak,	  
uruchamiasz	  pradawny	  i	  niezawodny	  proces	  
zwany	  Teorią	  zmiany	  w	  ujęciu	  zen.	  

Teoria	  zmiany	  w	  ujęciu	  zen	  brzmi	  tak:	  Uwalniam	  
się,	  nie	  starając	  się	  być	  wolnym,	  lecz	  dzięki	  po	  
prostu	  zauważaniu,	  w	  jaki	  sposób	  sam	  się	  
zniewalam,	  i	  to	  dokładnie	  w	  chwili,	  w	  której	  sam	  
się	  zniewalam.	  

Podobne	  słowa	  2500	  lat	  temu	  sformułował	  Lao-‐
cy	  (Tao	  Te	  Ching):	  Po	  prostu	  zauważ	  naturalną	  
kolej	  rzeczy.	  Działaj	  z	  nią,	  a	  nie	  przeciwko	  niej.	  
Bowiem	  próba	  zmiany	  tego,	  co	  jest,	  jedynie	  
stwarza	  opór.	  

Nie	  staraj	  się	  próbować	  i	  kombinować,	  jaka	  jest	  
istota	  tego,	  co	  mówię	  -‐	  takie	  działanie	  to	  
zaproszenie	  dla	  gremlina.	  Zamiast	  próbować	  
i	  kombinować	  po	  prostu	  odpręż	  się	  i	  oddychaj	  
swobodnie	  i	  po	  prostu	  zauważ	  to,	  co	  czytasz	  
w	  tej	  chwili.	  Jeśli	  się	  znudzisz,	  poczujesz	  
rozkojarzenie,	  wtedy	  na	  chwilę	  przestań	  czytać. 

	  

2.	  Więcej	  o	  gremlinach 
Gremliny	  wypracowały	  sobie	  wyrafinowane	  
sposoby	  blokowania	  naturalnej,	  podekscytowa-‐
nej	  i	  pełnej	  zapału	  duszy	  w	  każdym	  z	  nas.	  
Opisując	  gremliny	  autor	  używa	  zaimka	  męskiego,	  
bo	  jego	  gremlin	  najczęściej	  przedstawia	  się	  jako	  
mężczyzna.	  Najczęściej,	  ponieważ	  gremliny	  stale	  
się	  zmieniają	  z	  sytuacji	  na	  sytuację,	  występują	  
jako	  najlepszy	  przyjaciel	  i	  doradca	  albo	  zaciekły	  
wróg,	  zmieniają	  osobowość.	  Niezależnie	  od	  
objawionej	  postaci	  -‐	  najważniejsze	  jest,	  żeby	  go	  
obserwować	  -‐	  pozostawiony	  samemu	  sobie	  
będzie	  realizował	  swoje	  plany	  a	  nie	  nasze.	  

Klienci	  Ricka	  Carsona	  nauczyli	  się	  wizualizować	  
swoje	  gremliny	  i	  mówili,	  że	  było	  to	  bardzo	  
pomocne	  w	  ich	  poskramianiu.	  Poniżej	  znajdują	  
się	  opisy	  kilku	  gremlinów,	  które	  autor	  spotkał.	  
Może	  Twój	  gremlin	  przypomina	  jednego	  albo	  
wszystkie	  przytoczone,	  ale	  na	  pewno	  jego	  styl	  
unieszczęśliwiania	  Ciebie	  jest	  jedyny	  w	  swoim	  
rodzaju.	  

Generał:	  nakazuje	  prowadzenie	  życia	  wg.	  
skomplikowanego	  systemu	  reguł,	  zasad,	  
powinności	  i	  nakazów.	  Gdyby	  nie	  on	  byłbyś	  
bezużyteczny.	  

Artysta:	  pokazuje	  szczęśliwy	  obrazek	  życia,	  które	  
będziesz	  wieść,	  jeśli	  tylko	  posłuchasz	  jego	  rad.	  
Przekonuje,	  że	  spełnienie,	  szczęście	  i	  ogólne	  
zadowolenie	  pojawiłoby	  się	  natychmiast	  gdybyś	  
tylko	  zmienił	  okoliczności	  i	  całe	  życie	  tak,	  aby	  
pasowało	  do	  tamtego	  obrazka.	  Zwykle	  
modyfikuje	  obrazek	  w	  momencie,	  kiedy	  jesteś	  
blisko	  ułożenia	  sobie	  życie	  zgodnie	  z	  nim.	  

Kolos:	  potężnej	  budowy	  gremlin	  wyskakujący	  
z	  ukrycia,	  w	  momencie,	  kiedy	  pojawia	  się	  
minimalne	  poczucie	  złości	  -‐	  chwyta	  wówczas	  za	  
kołnierz	  i	  napomina,	  żeby	  „siadać	  i	  przymknąć	  
się”.	  Wymusza	  nieokazywanie	  gniewu	  czy	  
asertywności	  (którą	  myli	  z	  agresją).	  
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Gruba	  Ryba:	  duży,	  starszy	  mężczyzna	  wygląda-‐
jący	  bogato	  i	  efekciarsko	  z	  cygarem	  w	  ustach.	  
Zawsze	  znajdzie	  sposób,	  żeby	  powiedzieć	  Ci	  
“Jesteś	  nikim,	  dzieciaku.”	  

Trener	  Niepękaj:	  jest	  duży	  i	  muskularny	  albo	  mały	  
i	  zadziorny,	  wrzeszczy	  “Ostro,	  do	  przodu,	  bądź	  
najlepszy”.	  Przekonuje	  Ciebie,	  że	  życie	  to	  wyścig,	  
a	  ty	  koniecznie	  musisz	  go	  wygrać.	  Przekona	  
ciebie,	  że	  żeby	  być	  produktywnym	  i	  wydajnym	  
musisz	  stale	  się	  spieszyć	  i	  czuć	  wewnętrzny	  
niepokój.	  

Wielebny:	  zmusza	  do	  wysłuchiwania	  kazań,	  
pojawia	  się	  w	  momencie,	  kiedy	  jesteś	  w	  bliskim	  
emocjonalnym	  związku,	  który	  może	  nabrać	  
seksualnego	  wymiaru.	  Powoduje,	  że	  może	  jesteś	  
prawy	  i	  dobry	  lecz	  również	  emocjonalnie	  odcięty	  
od	  innych	  i	  niezdolny	  do	  czerpania	  przyjemności	  
z	  bliskości	  seksualnej.	  

Guru:	  nakłania	  do	  poszukiwania	  „wyższej	  
świadomości”	  w	  imię	  „duchowości”.	  Przekonuje,	  
że	  posiadanie	  ładnych	  rzeczy	  jest	  przejawem	  
materializmu,	  który	  ściąga	  ciebie	  z	  drogi	  ku	  
duchowości	  -‐	  co	  jest	  bardzo	  złe.	  Wpuszcza	  ciebie	  
w	  pułapkę	  pozorów	  duchowości,	  odciągając	  od	  
szukania	  prawdy	  w	  sobie.	  

Ponury	  kosiarz:	  przekona	  ciebie,	  że	  bycie	  
udręczonym,	  niezadowolonym,	  przybitym	  
i	  zdołowanym	  to	  naturalny	  sposób	  istnienia	  
a	  posiadanie	  problemów	  i	  zamartwianie	  się	  jest	  
sposobem	  na	  życie.	  Utrzymuje	  ciebie	  w	  niby-‐
prawdziwym	  świecie,	  gdzie	  stale	  analizujesz	  
sytuacje,	  obawiasz	  się	  przyszłości	  i	  żałujesz	  
przeszłości.	  Powoduje	  brak	  kontaktu	  z	  realnym	  
światem.	  Czyni	  cierpienie	  czymś	  naturalnym	  
i	  szlachetnym,	  zwodzi	  obietnicą,	  że	  cierpienie	  
doprowadzi	  do	  zadowolenia	  w	  przyszłości.	  

Panna	  a-‐co-‐tam:	  najpierw	  mówi	  “A	  co	  tam”	  
i	  otwiera	  drogę	  do	  niezbyt	  rozsądnych	  działań	  

a	  potem	  pojawia	  się	  i	  mówi	  „Znowu	  to	  zrobiłaś.	  
Ty	  się	  nigdy	  nie	  zmienisz”.	  

Gremlinowe	  mity	  -‐	  łatwo	  zauważyć,	  że	  gremliny	  
mają	  tendencję	  do	  utrwalania	  pewnych	  mitów	  
nt.	  ludzi,	  życia,	  natury	  wszystkiego.	  Czasami	  mity	  
towarzyszą	  nam	  tak	  długo	  i	  przesłaniają	  
rzeczywistość,	  że	  nawet	  ich	  nie	  zauważamy.	  Oto	  
niektóre	  z	  nich:	  

-‐ Naturalne	  ty	  jest	  niegodne	  miłości	  i/lub	  est	  nie	  
do	  zaakceptowania.	  

-‐ Okazywać	  smutek	  oznacza	  bycie	  słabym,	  
dziecinnym,	  niegodnym	  zaufania	  lub	  
bezbronnym.	  

-‐ Cierpienie	  jest	  czymś	  szlachetnym.	  

-‐ Szybko	  oznacza	  dobrze,	  wolno	  -‐	  źle.	  

-‐ Grzecznie	  dziewczynki	  nie	  czerpią	  
przyjemności	  z	  seksu.	  

-‐ Martwienie	  się	  jest	  wartościowe.	  

-‐ Mężczyźni	  są	  lepszymi	  przywódcami	  niż	  
kobiety.	  

-‐ Poczucie	  winy	  ma	  wartość.	  

-‐ Kiedyś	  wszystko	  sobie	  pięknie	  poukładasz. 
...	  

Zauważ	  jakie	  mity	  wykorzystuje	  twój	  gremlin	  do	  
tłumienia	  twojego	  szczęścia.	  

Poskramianie	  swojego	  gremlina	  jest	  procesem	  
prostym	  (nie	  mylić	  z	  łatwym)	  -‐	  wymaga	  praktyki	  
i	  wytrwałości;	  polega	  na	  dopuszczaniu	  i	  pozwala-‐
niu	  a	  nie	  na	  staraniu	  się	  i	  wysilani;	  wiąże	  się	  
z	  trzema	  procesami:	  

1. Po	  prostu	  zauważanie	  

2. Wybieranie	  i	  bawienie	  się	  możliwościam	  

3. Bycie	  w	  procesie 

	  

3.	  Więcej	  na	  temat	  po	  prostu	  zauważania  
Po	  prostu	  zauważać	  to	  być	  świadomym	  -‐	  zwracać	  
uwagę.	  Bez	  pytania	  dlaczego	  taki	  jestem,	  jaki	  
jestem.	  W	  poskramianiu	  gremlina	  liczy	  się	  
zauważanie	  jak	  się	  czujesz	  bez	  zadawania	  pytania	  
dlaczego.	  Myślenie	  na	  temat	  -‐	  jest	  ulubionym	  
zajęciem	  twojego	  gremlina	  i	  świetnym	  sposobem	  
na	  trzymanie	  Ciebie	  z	  daleka	  od	  twojego	  
naturalnego	  ja.	  Po	  prostu	  zauważać	  jest	  tego	  
przeciwieństwem.	  

Dziedziny	  świadomości  
Sqwiadomość	  jest	  narzędziem	  służącym	  do	  po	  
prostu	  zauważania.	  W	  każdej	  chwili	  możesz	  
wybrać	  skupienie	  świadomości	  na: 
własnym	  ciele	  lub	  świecie	  wokół	  lub	  świecie	  
umysłu.	  

Skupiając	  się	  poprzez	  zmysły	  na	  własnym	  ciele	  
lub	  świecie	  wokół	  jesteś	  osadzony	  w	  tu	  i	  teraz.	  
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b i b l i o t e k a   c o a c h i n g o w a                 abstrakty książek
Koncetrując	  się	  na	  własnych	  myślach,	  fantazjach	  
i	  wspomnieniach	  angażujesz	  się	  w	  świat	  umysłu.	  

Przebywanie	  w	  świecie	  umysłu	  nie	  jest	  ani	  dobre	  
ani	  złe.	  Jednak	  by	  prowadzić	  pełne	  i	  bogate	  
życie,	  poskromić	  swojego	  gremlina	  użyteczna	  
jest	  świadomość	  przepływu	  uważności	  pomiędzy	  
własnym	  ciałem,	  światem	  wokół	  i	  światem	  
umysłu.	  

Twoja	  świadomość	  jest	  jak	  reflektor,	  który	  
rozświetla	  mrok.	  W	  każdej	  chwili	  świadomie	  lub	  
nieświadomie	  dokonujesz	  wyboru	  i	  koncentru-‐
jesz	  swoją	  uwagę	  na	  słowach,	  które	  czytasz,	  
świat	  wokół	  ciebie	  lub	  reakcje	  twojego	  ciała.	  To	  
twoje	  życie.	  Twoja	  świadomość	  może	  prowadzić	  
Ciebie	  lub	  ty	  możesz	  kierować	  ją.	  

Maksymalizacja	  bogactwa	  Twojego	  życia	  to	  
wzięcie	  odpowiedzialności	  za	  to	  dokąd	  kierujesz	  
swoją	  świadomość	  tu	  i	  teraz.	  To	  świadome	  
sterowanie	  reflektorem	  świadomości	  z	  centrum	  
dowodzenia	  w	  tu	  i	  teraz,	  to	  łagodny	  proces.	  

Branie	  odpowiedzialność	  i	  za	  kierowanie	  
reflektora	  świadomości	  to	  chęć	  doświadczania	  
swojego	  życia	  w	  pełni	  bez	  filtra	  przyjętych	  
poglądów	  i	  wizji	  innych	  ludzi.	  Chodzi	  o	  zaufanie	  
do	  własnych	  zmysłów,	  o	  odwagę	  uznania,	  że	  
życie	  to	  dar	  ograniczony	  czasowo.	  

Pewnie	  Twój	  gremlin	  już	  zgłasza	  wątpliwości.	  
Zauważ	  go	  i	  nie	  bierz	  jego	  paplaniny	  zbyt	  serio.	  
Poskramianie	  gremlina	  nie	  oznacza	  
pozostawania	  poza	  światem	  umysłu.	  Po	  prostu	  
wiąże	  się	  to	  z	  potrzebą	  pewności,	  że	  z	  wyboru	  
wchodzisz	  w	  ten	  świat.	  

Skupiając	  świadomość	  kluczowe	  jest	  działanie	  
powoli	  i	  po	  prostu	  zauważanie.	  

Cqwicząc	  ustanowienie	  tu	  i	  teraz	  jako	  centrum	  
dowodzenia	  świadomością,	  rozważ	  dwie	  
fundamentalne	  zasady:	  	  

1. Pamiętaj,	  gdzie	  kończysz	  się	  ty,	  a	  zaczyna	  
wszystko	  inne.	  

2. Oddychaj,	  psiakrew,	  oddychaj.	  

Pamiętaj,	  gdzie	  kończysz	  się	  ty,	  a	  zaczyna	  
wszystko	  inne  
Na	  najgłębszym	  poziomie	  wszyscy	  jesteśmy	  tą	  
samą	  energię,	  ale...	  w	  materialnym	  wymiarze	  
mamy	  powłokę,	  która	  oddziela	  nas	  od	  reszty	  
świata.	  Jest	  bardzo	  wrażliwa	  na	  otoczenie	  -‐	  to	  

twoja	  skóra,	  która	  ma	  więcej	  zakończeń	  
nerwowych	  niż	  którykolwiek	  inny	  organ	  ciała.	  

Twoja	  skóra	  to	  granica,	  wyznaczająca	  Ciebie	  
i	  dzięki	  której	  odbierasz	  sygnały	  ze	  świata.	  
Poeksperymentuj	  przez	  kilka	  dnia	  z	  zauważaniem	  
własnej	  skóry.	  

Oddychaj,	  psiakrew,	  oddychaj 
Twoje	  fizyczne	  ciało	  i	  siła	  życiowa	  (naturalne	  ty)	  
spotkały	  się,	  aby	  stworzyć	  byt,	  który	  reaguje	  na	  
twoje	  imię.	  To,	  co	  je	  łączy	  to	  twój	  oddech.	  

Pełne	  czyste	  oddychanie	  jest	  ważne.	  Takie	  
oddychanie	  powoduje,	  że	  twój	  brzuch	  wydyma	  
się	  na	  zewnątrz.	  Jeśli	  oddychając	  doświadczasz	  
czegoś	  przeciwnego	  -‐	  napełniasz	  tylko	  górną	  
część	  płuc	  -‐	  w	  taki	  sposób	  najczęściej	  oddychasz,	  
gdy	  dopada	  cię	  gremlin.	  

Gdy	  hamujesz	  oddychanie,	  blokujesz	  emocje	  
i	  ograniczasz	  doświadczanie	  świata.	  Oddychanie	  
może	  ci	  pomóc	  w	  utrzymaniu	  równowagi	  
pomiędzy	  używaniem	  intelektu	  a	  używaniem	  
zmysłów.	  

Oddychanie	  może	  ci	  służyć	  jako	  miernik	  
i	  regulator	  głębokości	  zanurzania	  się	  w	  pełne	  
doświadczanie	  swojego	  ciała.	  

Cqwicz	  głębokie,	  spokojne	  i	  swobodne	  
oddychanie.	  Obserwuj,	  co	  dzieje	  się	  z	  Twoim	  
oddechem	  w	  różnych	  sytuacjach.	  Używaj	  
oddechu	  jako	  regulatora	  doświadczeń.	  

Sesja	  ćwiczeniowa  
Przeczytaj	  najpierw	  całą	  instrukcję	  a	  potem	  
zapewnij	  sobie	  10-‐15	  minut	  niezakłóconej	  
samotności,	  wygodnie	  usiądź,	  zamknij	  oczy	  
i	  ćwicz.	  

Skoncentruj	  reflektor	  świadomości	  na	  oddechu.	  
Wdychaj	  powietrze	  przez	  nos	  i	  zauważ	  jak	  
przemierza	  Twoje	  ciało.	  Wciągaj	  tyle	  powietrza,	  
ile	  potrzebujesz	  i	  oddychaj	  w	  tempie,	  które	  jest	  
dla	  ciebie	  przyjemne.	  

Twoja	  świadomość,	  swoim	  zwyczajem	  zacznie	  
gdzieś	  dryfować	  -‐	  to	  dla	  niej	  normalne.	  Za	  
każdym	  razem,	  kiedy	  to	  zauważysz	  skieruj	  
świadomość	  ponownie	  na	  oddychanie.	  

Sterowanie	  i	  nakierowanie	  świadomości	  na	  
oddychanie	  to	  proces	  łagodny	  -‐	  coś,	  na	  co	  sobie	  
pozwalasz.	  Poświęć	  temu	  kilka	  minut.	  Powoli	  
i	  w	  rozluźnieniu.	  
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b i b l i o t e k a   c o a c h i n g o w a                 abstrakty książek
Kiedy	  już	  będziesz	  oddychał	  swobodnie	  pozwól	  
swojej	  świadomości	  skupić	  się	  na	  skórze.	  Twoja	  
skóra	  to	  receptor,	  pozwól	  sobie	  wykorzystać	  
jego	  umiejętności,	  poczuj	  ubranie,	  temperaturę	  
itd.	  Przez	  kilka	  minut	  przenoś	  swoją	  świadomość	  
ze	  skóry	  na	  oddychanie	  i	  z	  powrotem.	  

Twoja	  skóra	  to	  receptor	  i	  granica.	  Oddziela	  cię	  od	  
całej	  materii	  wszechświata.	  Zajmij	  się	  przez	  
chwilę	  własną	  odrębnością	  od	  świata	  -‐	  zajmij	  się	  
swoją	  skórą	  jako	  granicą.	  Doświadcz	  siebie	  
obleczonego	  skórą,	  zauważ	  ciężar	  powiek	  i	  przez	  
kilka	  minut	  przenoś	  swoją	  uwagę	  z	  powiek	  na	  
oddychanie	  i	  na	  skórę.	  

Baw	  się	  przenoszeniem	  świadomości	  pomiędzy	  
tymi	  trzema	  obszarami.	  Kiedy	  będziesz	  gotowy,	  
ze	  świadomością	  oddychania,	  weź	  powolny	  
wdech	  i	  wyobraź	  sobie	  jak	  oddech	  przechodzi	  za	  
sercem	  i	  łagodnie	  się	  o	  nie	  ociera	  i	  powiedz	  
w	  myślach:	  poskramiam.	  

Zrób	  drugi	  taki	  sam	  wdech	  i	  powiedz	  sobie	  
mojego	  gremlina.	  

Zauważ	  powierzchnię	  skóry.	  Unieś	  powieki.	  
Będzie	  tak,	  jakbyś	  wyglądał	  z	  wnętrza	  swojego	  
ciała	  i	  oglądał	  trójwymiarowy	  film	  -‐	  świat	  wokół	  
ciebie.	  Może	  uświadomisz	  sobie,	  że	  skóra	  ci	  
cierpnie	  i	  czujesz	  się	  pełen	  życia.	  Ten	  stan	  
odrębności	  to	  bycie	  skupionym.	  

Bycie	  skupionym	   
Bycie	  skupionym	  to	  jeden	  ze	  sposobów	  bycia.	  
Bez	  mowienia	  sobie	  powinienem	  czy	  należałoby.	  
O	  byciu	  skupionym	  myśl	  jak	  o	  swoim	  centrum	  
dowodzenia	  tu	  i	  teraz.	  Zalecam	  skupianie	  się	  
codzienne,	  najlepiej	  rano.	  Używaj	  mantry	  
poskramiam	  swojego	  gremlina.	  Po	  uniesieniu	  
powiek	  powiedz	  sobie	  coś	  w	  rodzaju: 
Świat	  został	  stworzony	  pięć	  sekund	  temu	  ze	  
wszystkimi	  ludźmi,	  rzeczami	  i	  historią	   
lub 
Właśnie	  przybyłem	  na	  planetę	  z	  głową	  pełną	  
pomysłów	  wspomnień,	  którym	  mogę	  nadać	  
każde	  znaczenie,	  jakie	  wybiorę.	  

Jeśli	  chodzi	  o	  prowadzenie	  naprawdę	  
satysfakcjonującego	  życia	  -‐	  podstawowa	  zasada,	  
o	  której	  ludzie	  często	  zapominają	  brzmi:	  

dobre	  samopoczucie	  płynie	  przede	  wszystkim	  
z	  wnętrza.	  

Zajęcia	  z	  własnym	  wnętrzem  
W	  twoim	  świecie	  są	  miliony	  rzeczy	  i	  ludzi	  we	  

wzajemnych	  relacjach	  i	  to	  jest	  świetna	  okazja	  do	  
ćwiczenia	  skupiania	  się.	  

Twój	  gremlin	  będzie	  ciebie	  przekonywał,	  że	  
będziesz	  zadowolony,	  gdy	  poukładasz	  sobie	  
świat	  równiutko.	  Nie	  powie	  ci	  jednak	  tego,	  że	  
twoja	  równiutka	  wizja	  może	  nawet	  w	  zarysie	  nie	  
przypominać	  tego,	  co	  świat	  ma	  dla	  Ciebie.	  

Dobrze	  jest	  mieć	  plany	  i	  cele	  i	  warto	  pamiętać,	  że	  
nigdy	  nie	  poukładasz	  sobie	  równiutko	  
wszystkiego.	  

Z	  własnego	  doświadczenia	  wiesz,	  że	  gdy	  coś	  
idzie	  dobrze,	  to	  przyjdzie	  taki	  moment,	  że	  to	  się	  
zmieni;	  gdy	  coś	  idzie	  źle,	  możesz	  mieć	  pewność,	  
że	  będzie	  lepiej.	  Taka	  jest	  ludzka	  egzystencja,	  
Skoro	  to	  wiesz	  to,	  czy	  naprawdę	  chcesz	  wkładać	  
energię	  w	  to,	  aby	  układać	  misterne	  i	  dokładne	  
konfiguracje?	  To,	  co	  jest	  naprawdę	  ważne	  to	  
posiadanie	  umiejętności	  skupiania	  się	  i	  szybkiego	  
odzyskiwania	  równowagi.	  ZZeby	  to	  osiągnąć	  
używamy	  kolejnej	  metody:	  teraz	  jestem	  
świadomy.	  

Teraz	  jestem	  świadomy  
Powoli	  skupiaj	  świadomość	  na	  kolejnych	  
aspektach	  doświadczania	  tu	  i	  teraz.	  

Poświęć	  czas,	  aby	  naprawdę	  zauważyć,	  co	  
wprowadzasz	  do	  świadomości:	  dźwięki,	  zapachy,	  
widoki...	  Bez	  pośpiechu.	  Gdy	  uzyskasz	  kontrolę	  
nad	  reflektorem	  świadomości	  -‐	  eksperymentuj	  
z	  kierowaniem	  go	  w	  różne	  miejsca:	  ze	  świata	  
umysłu	  do	  świata	  zewnętrznego	  i	  do	  własnego	  
ciała.	  Pobądź	  tam	  kilka	  sekund	  i	  przemieść	  się.	  
Zauważ	  swoje	  myśli	  i	  wróć	  do	  swojego	  wnętrza,	  
wyznaczanego	  przez	  skórę,	  powiedz	  do	  siebie	  
„teraz	  jestem	  świadomy... 
np.	  odłosów	  spoza	  mojego	  pokoju,	  temperatury	  
powietrza	  na	  skórze,	  ciężaru	  powiek,	  że	  myślę	  
„o	  czym	  czytam”.	  

Twój	  gremlin	  chce,	  żebyś	  działał	  w	  pośpiechu.	  
Zna	  moc	  po	  prostu	  zauważania	  i	  się	  jej	  obawia.	  
Będzie	  robił	  wszystko,	  żeby	  cię	  rozproszyć.	  Po	  
prostu	  go	  zauważ.	  Kiedy	  dostrzeżesz,	  że	  dajesz	  
się	  wciągać	  w	  jego	  grę,	  skieruj	  swoją	  świadomość	  
ponownie	  na	  swoje	  ciało	  lub	  świat	  wokół,	  
używając	  słów:	  teraz	  jestem	  świadomy.	  

Po	  prostu	  zauważać	  swojego	  gremlina	  
Obserwowanie	  twojego	  gremlina	  mogło	  być	  dla	  
ciebie	  trudne,	  być	  może	  z	  powodu	  skomlikowa-‐
nej	  relacji	  z	  nim.	  Cqwiczenie	  skupiania	  się	  na	  tu	  
i	  teraz,	  i	  sterowania	  świadomością	  pozwoli	  lepiej	  

strona	  � 	  z	  �5 7Magda	  Rodak,	  Professional	  Certified	  Coach	  (PCC/ICF)	  	  	  	  	  	  magda@magdarodak.pl,	  tel.	  +48	  509	  109	  231

mailto:magda@magdarodak.pl


b i b l i o t e k a   c o a c h i n g o w a                 abstrakty książek
odseparować	  się	  od	  niego.	  Skupiając	  się	  stajesz	  
się	  bardziej	  świadomy.	  

Kiedy	  zaczniesz	  gremlina	  po	  prostu	  zauważać	  
pojawi	  się	  odrobinka	  światła	  pomiędzy	  twoim	  
naturalnym	  ja	  a	  grelinem.	  W	  momentach	  kiedy	  
nie	  jesteś	  z	  nim	  splątany,	  stajesz	  się	  jego	  
obserwatorem.	  Możesz	  dostrzec	  jego	  szybkość,	  
intensywność,	  wpływ	  na	  twoje	  ciało,	  możesz	  
doświadczyć	  jego	  rozmiar,	  kształt,	  głos.	  Bez	  

wysilania	  się,	  wystarczy	  odprężyć	  się	  i	  po	  prostu	  
zauważyć.	  Pozwól	  sobie	  go	  zauważyć.	  

Jeśli	  zobaczysz	  swojego	  gremlina	  dość	  dokładnie	  
-‐	  może	  zechcesz	  zanotować	  sobie	  słowa,	  które	  
go	  opiszą.	  Jest	  prawdopodobne,	  że	  pod	  koniec	  
lektury	  tej	  książki	  możesz	  odkryć	  więcej	  niż	  
jednego	  gremlina.	  

Obserwując	  go	  rozpoznasz	  taktyki,	  których	  
używa,	  aby	  zdusić	  twoją	  przyjemność.	   

	  

4.	  Po	  prostu	  zauważaj	  swoje	  nawyki 
Twój	  gremlin	  złapał	  Ciebie	  w	  pułapkę	  nawyków,	  
które	  wyznaczają	  sposób	  życia.	  Dzielą	  się	  ona	  na:	  

-‐ nawyki	  reagowania	  na	  emocje	  

-‐ nawyki	  reagowania	  na	  ludzi	  i	  okoliczności	  

Nawyki	  reagowania	  na	  emocje  
Emocje	  dzielą	  się	  na	  pięć	  podstawowych	  
kategorii:	  gniew,	  radość,	  smutek,	  odczucia	  
seksualne,	  strach.	  Kiedy	  pojawia	  się	  określona	  
emocja	  reagujesz	  na	  nią	  nawykowo,	  tak	  jak	  w	  
przeszłości.	  Może	  kojarzysz	  gniew	  z	  czymś	  
szkodliwym,	  radość	  z	  niedojrzałością,	  smutek	  ze	  
słabością,	  seks	  z	  rozwiązłością,	  strach	  z	  
tchórzostwem.	  Pewnie	  wówczas	  blokujesz	  te	  
emocje.	  

Uświadomienie	  sobie	  własnych	  nawyków	  jest	  
trudne,	  bo	  jesteś	  jakby	  z	  nich	  zbudowany	  -‐	  aż	  do	  
chwili	  kiedy	  zaczniesz	  je	  po	  prostu	  zauważać.	  

Gniew:	  Może	  twoją	  nawykową	  reakcją	  na	  gniew	  
jest	  spłycenie	  oddechu,	  może	  wyperswadowanie	  
samu	  sobie	  tego	  gniewu,	  jego	  racjonalizacja,	  
a	  może	  wściekanie	  się,	  picie,	  jedzenie,	  popadanie	  
w	  depresję.	  Może	  doświadczasz	  gniewu	  jeszcze	  
inaczej?	  

Od	  dzisiaj	  zwracaj	  szczególną	  uwagę	  na	  
nawykowe	  reakcje	  na	  gniew.	  Nie	  analizuj,	  po	  
prostu	  zauważ	  wpływ	  gniewu	  na	  twoje	  ciało,	  
zwłaszcza	  oddychanie.	  Zauważ,	  gdzie	  go	  
gromadzisz,	  w	  czyjej	  obecności	  wyrażasz	  go	  
swobodniej,	  co	  dzieje	  się	  z	  twoim	  głosem.	  

Poniższy	  eksperyment	  pomoże	  ci	  zrozumieć	  
twoje	  nawyki	  związane	  z	  odczuwaniem	  gniewu.	  
W	  stanie	  odprężonego	  skupienia	  przeczytaj	  
poniższe	  zdania	  i	  opisz	  swoje	  reakcje.	  

Sądzę,	  że	  ci,	  co	  mnie	  dobrze	  znają,	  powiedzieliby,	  
że	  gdy	  jestem	  zły,	  to…	  

Gdy	  jestem	  zły	  na	  kogoś,	  kogo	  dobrze	  znam,	  to	  
zwykle…	  

Gdy	  jestem	  zły	  na	  kogoś,	  kogo	  dobrze	  nie	  znam,	  
to	  zwykle…	  

(w	  książce	  jest	  jeszcze	  8	  innych	  tego	  typu	  zdań)	  

To,	  co	  wpisałeś	  kończąc	  zdania	  opisuje	  Twoje	  
nawyki	  związane	  z	  gniewem.	  Nie	  oznacza,	  że	  
musisz	  je	  zmieniać.	  Po	  prostu	  odpręż	  się.	  Zauważ	  
swoje	  nawyki	  bez	  oceniania.	  

Radość:	  wielu	  ludzi	  tłumi	  swoją	  radość,	  myląc	  ją	  
często	  z	  nieodpowiedzialnością,	  niedojrzałością	  
i	  brakiem	  kontroli.	  Tymczasem	  wyrażanie	  radości	  
ma	  dobry	  wpływ	  na	  Twoje	  zdrowie	  i	  samopoczu-‐
cie	  i	  na	  Twoje	  otoczenie.	  Radość	  jest	  cały	  czas	  
w	  Tobie	  i	  w	  miarę	  jak	  będziesz	  zwiększał	  odstęp	  
pomiędzy	  Tobą	  a	  Twoim	  gremlinem	  będziesz	  jej	  
miał	  coraz	  więcej.	  

Smutek:	  często	  mylony	  jest	  z	  depresją.	  
Tymczasem	  smutek	  jest	  naturalną	  reakcją	  na	  
pewne	  bodźce	  a	  depresja	  następuje	  wtedy,	  gdy	  
nasz	  gremlin	  przekona	  nas,	  że	  nasze	  emocje	  są	  
nie	  do	  przyjęcia.	  Doświadczając	  w	  pełni	  własnych	  
emocji	  otwieramy	  się	  na	  nowe.	  

Odczucia	  seksualne:	  Zauważ	  własne	  nawykowe	  
reakcje	  na	  odczucia	  seksualne.	  Czy	  Twoje	  nawyki	  
zmieniają	  się	  w	  zależności	  od	  okoliczności?	  Co	  
odczuwasz,	  kiedy	  ktoś	  pociąga	  cię	  seksualnie?	  
Czy	  czujesz	  się	  słaby,	  silny...?	  Zauważaj	  te	  reakcje.	  
Bez	  osądzania.	  

Strach:	  to	  ważny	  sygnał,	  że	  coś	  ci	  grozi	  lub	  tylko	  
to	  sobie	  wyobrażasz.	  I	  niezależnie	  od	  tego,	  czy	  
masz	  rzeczywiste	  przesłanki	  do	  odczuwania	  
strachu,	  czy	  tylko	  wyimaginowane	  -‐	  odczucie	  
strachu	  i	  reakcja	  Twojego	  organizmu	  będzie	  
identyczna.	  Jest	  cienka	  granica	  pomiędzy	  
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strachem	  a	  ekscytacją	  -‐	  wiedzą	  o	  tym	  chociażby	  
ludzie	  estrady.	  

W	  przyjrzeniu	  się	  strachowi	  pomocne	  mogą	  być	  
cztery	  proste	  pytania:	  

1. Co	  jest	  pewne?	  oddzielenie	  prawdy	  od	  
wyobrażeń	  

2. I	  co	  z	  tego?	  katastroficzne	  skutki	  

3. I	  co	  z	  tego?	  jeśli	  katastroficzne	  
przewidywania	  się	  spełnią	  co	  nastąpi	  dalej	  

4. I	  co	  teraz?	  wiele	  możliwości	  

Eksperyment,	  który	  nie	  każdemu	  odpowiada 
W	  książce	  znajduje	  się	  instrukcja	  przeprowadze-‐
nia	  eksperymentu	  dotyczącego	  relacji	  z	  ukocha-‐
ną	  osobą.	  

Po	  prostu	  zauważaj	  Twoje	  nawyki	  reagowania	  
na	  ludzi	  i	  okoliczności	  !

!
Kolejnych	  rozdziałów	  szukaj	  już	  w	  książce	  :-‐)	  

	  

KONIEC	  
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