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WPROWADZENIE:
ZANIM ZACZNIESZ

CZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ

Jeżeli czytasz Poskramianie swojego gremlina po raz
pierwszy, chciałbym cię powitać tymi samymi słowami,
którymi witałem czytelników 20 lat temu:

Nie jest zamiarem tej książki poprowadzenie cię
ku oświeceniu, wiecznemu szczęściu czy bogactwu.

Jednakże pomoże ci ona czerpać coraz więcej
radości z każdego dnia. Jest prosta i praktyczna;

mam nadzieję, że czytanie jej przyniesie ci
wiele przyjemności.

Nawet jeśli już znasz pierwotną wersję książki, nawet
jeśli ją przestudiowałeś i przez długi czas praktykowałeś
poskramianie gremlina, to wierzę, że uzupełnienia i zmia-
ny w nowym wydaniu wprowadzą cię na wyższy poziom
stosowania tej metody.

Przystąpienie do pracy nad poprawioną i rozszerzo-
ną wersją książki było jak próba wykonania namięt-
nego pocałunku przez telefon. Tak wiele chciałem ci
powiedzieć, ale musiałem to ująć w słowa, a jak wszyscy
wiemy, słowo nie jest rzeczą, ani opis nie jest tym, co
opisuje.

Doświadczenie to najlepszy nauczyciel, a doświadcze-
nie ma własny język – tak przynajmniej wynika z moich
doświadczeń. Czym innym jest wiedzieć o czymś, a czym
innym naprawdę to znać.
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Zatem nie tylko otrzymasz informacje – całe mnós-
two – ale przedstawiam też więcej interaktywnych ćwi-
czeń, niż było ich w pierwotnym wydaniu książki, więcej
możliwości wypróbowania różnych technik. Dodałem tak-
że bardziej obrazowe ilustracje – niektóre z mojego życia
– i stworzyłem ci już w trakcie nauki kilka możliwości
powtórzenia i przemyślenia tego, czego się uczysz.
Sądzę, że uznasz to nowe i uzupełnione wydanie za nie-
zwykle praktyczne i dające się zastosować natychmiast.

Od 1983 roku, czyli od czasu gdy po raz pierwszy uka-
zała się książka Poskramianie swojego gremlina, otrzymuję
wiele listów od ludzi, którzy od lat stosują Metodę Po-
skramiania Gremlina. Traktują ją nie tylko jako codzien-
ne praktyczne narzędzie, pozwalające każdego dnia
wzbogacać swoje wewnętrzne doświadczenie; metoda
pozwala im także utrzymać równowagę emocjonalną
w niełatwych sytuacjach, niekiedy w skrajnie trudnych
i bolesnych okolicznościach.

W listach tych przewija się wspólny wątek, odzwier-
ciedlony w poniższych słowach jednego z czytelników:
„Gdy po raz pierwszy wziąłem do ręki Poskramianie
swojego gremlina, myślałem, że będzie to miła książecz-
ka o tym, jak sobie samemu pomóc. Zamiast tego zna-
lazłem zbiór metod na całe życie, które zrewolucjonizo-
wały moje życie wewnętrzne”. Większość czytelników
zauważyła, że gremlin jest czymś więcej niż metaforą
negatywnych myśli i że Metoda Poskramiania Gremlina
nie sprowadza się po prostu do wybrania pozytywnego
myślenia zamiast negatywnego. To raczej gremlin jest
źródłem większości osobistych konfliktów i cierpień
w kontaktach międzyludzkich, zaś to drugie jest eleganc-
ko wygładzonym procesem, będącym istotą poszukiwa-
nia spokoju wewnętrznego.

Poskramianie gremlina jest praktyczne i skuteczne.
Jest to metoda na podjęcie wewnętrznego wyzwania, któ-
re tkwi w każdym działaniu, od wspinaczki na Mount
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Everest do starań o spokojny sen w nocy, zaś ujmując
rzecz w paru zdaniach, jest to dobroczynny proces
wybierania światła zamiast ciemności, dobra zamiast zła
(do licha, jakże te pojęcia są naładowane emocjonalnie),
albo jeszcze lepiej: jest to proces wybierania prawdziwej
miłości, która cię wspiera, zamiast strachu, który może
cię zniszczyć. Mówiąc najprościej, jest to zagadnienie
skłaniające do przemyśleń, jednakże blisko spokrewnio-
ne z bogatym życiem wewnętrznym i pokojowymi rela-
cjami z otoczeniem. W końcu wszyscy w tym siedzimy.
I choć może to zabrzmieć jak banał, nie ma możliwości
ominięcia tej pierwotnej i prostej prawdy, że pokój na
ziemi zaczyna się w istocie właśnie tutaj.

Pomiędzy naszym przyjściem na świat a śmiercią na-
stępuje ciągły strumień bezcennych chwil, które prowadzą
nas aż tutaj, do tego miejsca. Dobrze jest być tu z tobą
teraz, kiedy rozpoczynamy kolejną przygodę z poskra-
mianiem gremlina.
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1.

Istota sprawy

TY I JA

Oto jesteś pośrodku niepowtarzalnej konfiguracji ludzi
i rzeczy, chłonący wzrokiem te słowa, i jestem ja, daleko
od ciebie, w innym czasie i miejscu, starając się za wszelką
cenę znaleźć z tobą coś wspólnego. Tak więc siedzimy tu
sobie, ty i ja, zakutani we własne ciała, i rozwalamy na
małe kawałeczki granice czasu i przestrzeni.

Ha... to siê jeszcze

Poskromiæ, powiadasz.

zobaczy... Hm...
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Nie jesteśmy jednak naszymi ciałami. Nie jesteśmy.
Nasze ciała to wciąż zmieniające się bryły materii. Praw-
dę mówiąc, o ile jesteś po trzydziestce, to dokładnie
w tej chwili twoje uszy robią się większe, nos się wydłuża,
zaś odległość od twoich podeszew do czubka głowy
maleje. Przerażające, ale tak jest. Ciała się zmieniają.
Moje ciało zmieniło się drastycznie. Dziś mam 75 kilo,
a co zdumiewające, kiedyś ważyłem 3,5 kilo. Nie
jesteśmy naszymi ciałami.

Nie jesteśmy też naszymi osobowościami. Osobo-
wości to siatki zachowań, które wynikają ze zbioru na-
szych przekonań na temat tego, kim jesteśmy.

Ale nie jesteśmy także naszymi przekonaniami. Prze-
konania, nawet te najszlachetniejsze, to jedynie opinie,
którym staliśmy się wierni, aby móc udawać, że świat jest
choć troszkę przewidywalny. To pomaga nam czuć się
bezpiecznie. Jak na ironię czasami walczymy w obronie
naszych przekonań, zaś jedyne co wytwarzamy, to bez-
pieczna sytuacja.

Nie jesteśmy zatem własnymi przekonaniami, nie je-
steśmy osobowościami ani nie jesteśmy naszymi ciałami.
I nie jesteśmy własnymi myślami. Mamy myśli. Myśli
pozytywne i myśli negatywne. Myśli o przeszłości i myśli
o przyszłości. Myśli nudne i myśli dziwne. Ale nie
jesteśmy swoimi myślami.

Więc czym w istocie jesteśmy? Czy tym, co posiada
ciało, osobowość, przekonania i myśli, ale nie jest
żadnym z nich? Stosowano i stosuje się do tego setki
określeń. Dusza, duch, prana, re, qi, ki, Bóg, pierwotne
wibracje, by wymienić tylko kilka. Nie ma znaczenia, jak
to nazwiemy, ponieważ żadne z określeń tego nie ogar-
nia. To istniało przed nastaniem świata. Często odnoszę
się do tego jako do prawdziwej miłości. Ale dla naszych
celów, tu i teraz, nazwijmy to życiem. Twoim życiem.
Twoim bardzo osobistym życiem, które w tej chwili mru-
czy sobie w twoim wnętrzu.
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TWOJE ŻYCIE

To jest twoje życie. To nie jest życie twojej matki, życie
twojego ojca, męża czy żony, pracodawcy czy dziecka.
To twoje życie. To jest twoje bardzo własne życie. Prezent
dla ciebie bezpośrednio od stworzyciela całego tego
interesu. Jest to najwspanialszy dar, jaki w ogóle można
dostać, a ty już go masz.

A jeśli to nie wystarcza, by cię przepełniła duma
i satysfakcja, potraktuj to jako premię. Nie tylko dosta-
łeś swoje własne życie, ale ponieważ przybyłeś na tę
planetę jako istota ludzka, otrzymujesz jeszcze świado-
mość, aby docenić dar swojego życia i odpowiadać mu
w sposób, jaki ci się tylko zamarzy, w każdej chwili, dzień
po dniu. Twoja umiejętność odpowiadania swojemu życiu
jest powszechnie znana jako odpowiedzialność. Jednak-
że nie zawsze z łatwością przychodzi odpowiadać swoje-
mu życiu lekko i z wdziękiem, w dużej mierze z powodu
podłego, złośliwego, nikczemnego tyrana przyczajonego
w cieniu twojego własnego umysłu: z powodu twojego
gremlina.

TWÓJ GREMLIN

Pewne pojęcie o swoim gremlinie już masz, choć zapewne
nigdy nie skupiałeś na nim swojej świadomości ani nie
dawałeś mu imion. Gremlin jest narratorem w twojej
głowie. Ma na ciebie wpływ od chwili przyjścia na świat
i towarzyszy ci przez całą egzystencję. Jest z tobą, gdy
się budzisz rano i kiedy wieczorem idziesz spać. Mówi
ci, kim jesteś i jak się miewasz, definiuje i interpretuje
każde twoje doświadczenie. Chce, byś uznawał jego
interpretacje za rzeczywistość, a jego celem w każdej
chwili, dzień w dzień, jest wyciszenie tętniącego życiem,
naturalnego ciebie.
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Nie jestem pewien, jakie czynniki złożyły się na wize-
runek twojego konkretnego gremlina. Jestem za to prze-
konany, że wykorzystuje on niektóre twoje przeżycia, aby
hipnotyzować cię pod kątem kształtowania i przeżywa-
nia życia zgodnie z ograniczonymi z gruntu, czasem
przerażającymi uogólnieniami dotyczącymi twojej osoby
i tego, co świat ma ci do zaoferowania.

Twój gremlin chce, abyś czuł się źle, i realizuje to
obrzydliwe dążenie poprzez pewne zawiłe manewry, któ-
re omówimy później, poprzez przekonywanie cię, abyś
marnował czas, gmerając w przeszłości, martwiąc się
przyszłością i analizując powiązania pomiędzy najroz-
maitszymi ludźmi i rzeczami. Twój gremlin chce, byś
uwierzył, że na sercu leży mu jedynie twoje dobro, a jego
głównym celem jest służenie ci i ochrona twojej osoby.
W rzeczywistości jego motywy są znacznie mniej szlachet-
ne. Skupiony jest bowiem na tym, by cię unieszczęśli-
wiać.

Ostrożność twojego gremlina dotycząca życia i prze-
żywania jest ogromna, zaś stosując różne metody stero-
wania tobą wykazuje nadgorliwość. Nie jest on po prostu
twoim krytykiem ani zwykłą częścią twojej konstrukcji
psychologicznej. Twój gremlin to nie twoje negatywne
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myśli – on jest ich źródłem. Nie jest twoimi nie najlep-
szymi doświadczeniami z przeszłości – on się nimi posłu-
guje. Nie jest twoimi obawami – za ich pomocą drwi so-
bie z ciebie, tworząc dotyczące twojej przyszłości horrory,
które czasem oglądasz.

To twój gremlin, a jego osobowość, podobnie jak jego
łajdacki zamiar, należy w całości do niego. Jedno jest
pewne. Kiedy zaczniesz swojego gremlina po prostu
zauważać, staniesz się bardzo wyczulony na fakt, że nie
jesteś swoim gremlinem, lecz raczej jego obserwatorem.
Zobaczysz wyraźnie, że twój gremlin nie ma nad tobą
rzeczywistej władzy. Gdy sobie to uzmysłowisz, zaczniesz
coraz bardziej doceniać swoje życie i cieszyć się nim. To
dla ciebie, obserwatora, została napisana ta książka.

NATURALNE TY (OBSERWATOR)

Jak mówiłem, twoje ciało ciągu życia będzie się zmieniać.
Twoja osobowość również. Zmienią się też twoje opinie,
preferencje, twój styl i rozmaite role, które odgrywasz.
Naturalne ty to ten w środku owej cudownej bryły materii,
z której właśnie badawczo spozierasz. Naturalne ja jest
w środku mojego własnego ciała, które w tej chwili trzyma
pióro. Z wnętrza tej starzejącej się rzeźby włosów, oczu,
zębów i kończyn naturalne ja pisze słowa: „Hej tam
w środku”.

Właśnie przez oczy wchłonąłeś te słowa: „Hej tam
w środku”.

Naturalne ty rozumie istotę moich słów. Twój umysł
zajęty jest nadaniem im znaczenia. Równocześnie twój
gremlin zgrzyta zębami i skrzeczy coś w rodzaju „To
śmieszne!”. Jest zagrożony naszą relacją, a jeszcze
bardziej jest zagrożony wywołaniem twojego naturalne-
go ja – obserwatora – i zrobi wszystko co w jego mocy,
aby stosując zastraszenie bądź gładkie słówka zepchnąć
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cię ze ścieżki wiodącej ku jasności i zwykłemu zadowo-
leniu. Bardzo chciałby cię namówić, abyś zaufał jemu,
zamiast ufać nieskażonym doznaniom i obserwacjom
naturalnego ty.

Twój gremlin wie, że dawno temu, kiedy byłeś raczej
mało wyrafinowanym, śmiesznie wyglądającym żółtodzio-
bem na arenie życia, naturalne ty nauczyło się tak zawi-
łych sztuk, jak chodzenie i mówienie, a zrobiło to wszyst-
ko bez cienia wiedzy o fizyce i kinetyce. Twój gremlin
wie, że naturalne ty jest mądre, nieskazitelnie czyste
i ostre jak sztylet, oraz że naturalne ty trzyma klucz do
twojego szczęścia. Aby cię odwieść od zaufania samemu
sobie, twój gremlin będzie próbował cię namówić, abyś
znaczenie tych słów szczegółowo przeanalizował i roz-
ważył. Jeśli pójdziesz za tym podszeptem, to niewyklu-
czone, że się znudzisz albo się w tym pogubisz. Jeśli tak
się stanie, to żaden problem. Takie pogubienie się to po
prostu reakcja twojego mózgu na żądanie gremlina, abyś
dopasował to, co teraz czytasz, do gotowych przekonań
twojego mózgu na temat tego, co właśnie czytasz. Twój
gremlin chce, abyś poczuł się podejrzliwy, rozdrażniony,
zrozpaczony, a w końcu pusty.

Z drugiej strony, naturalne ty jest źródłem prostej
satysfakcji. Znane również jako obserwator, naturalne ty
jest zawodowcem w dziedzinie gromadzenia mądrości
i usuwania bzdur.

Dokładnie w tej chwili twój gremlin zapewne dostaje
szału. Jedynym celem twojego gremlina jest odciągnię-
cie cię od znajdywania prostej przyjemności w środku
samego siebie, a jego (lub jej) zadanie jest znacznie prost-
sze, gdy może się ukryć gdzieś poza twoją świadomością.
Gremlin nie znosi, gdy ujawniam jego obecność. Słuchaj
tej jego paplaniny, ale nie traktuj jej zbyt poważnie. Być
może powie coś w rodzaju:
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„Masz ważniejsze sprawy. Nimi się zajmij”.
lub

„Tylko rozbudzisz w sobie nadzieję, a skończy się
rozczarowaniem.

Nic się zmieni, a już na pewno nie ty, pączuszku”.
albo

„Kretyn! Kolejny poradnik akurat ci potrzebny jak
dziura w moście”.

Otóż jest w błędzie pod każdym względem. Powta-
rzam: słuchaj tej paplaniny, ale nie traktuj jej zbyt po-
ważnie. Po prostu ją zauważaj. Potem sam dokonaj wy-
boru, gdzie skupić świadomość: czy z powrotem na moich
słowach, znów na słowach gremlina, czy gdzie indziej.
Świadomość i wybór to podstawowe elementy po prostu
zauważania.

PO PROSTU ZAUWAŻAĆ

Nigdy za dużo przysłówka po prostu w po prostu
zauważać. Po prostu zauważać nie ma nic wspólnego
z przepowiadaniem przyszłości, odkręcaniem przeszłości,
analizowaniem czy intelektualnym rozumieniem
czegokolwiek. Po prostu zauważać obejmuje jedynie po
prostu zauważanie. Jest to zwracanie uwagi – tej samej
uwagi, którą byś zwrócił na dobry film. Kiedy oglądasz
dobry film, po prostu pozwalasz sobie na dobrą zabawę.
Nie pracujesz nad tym, by się bawić. Po prostu kierujesz
swoją uwagę na ekran i niech film zrobi swoje. Na tej
samej zasadzie, jeżeli przez cały film rozmawiasz z osobą
siedzącą obok, albo jesteś pogrążony w jakiejś innej
czynności umysłowej, to film ci umyka. Po prostu
zauważać wymaga wysiłku. Natomiast nie wymaga
wysilania się.



• 26 •

WYSIŁEK A WYSILANIE SIĘ

Jimmy Baker był w mojej drużynie futbolu młodzieżowego,
kiedy byliśmy piątoklasistami w szkole podstawowej
Overton w Lubbock w Teksasie. Drużyna nazywała
się Owertońscy Wołowie. (No dobra, powinno być
Owertońskie Woły, ale przecież byliśmy w podstawówce).
Nasz trener, pan Tyrell, wiedział, że kluczem do przemiany
Owertońskich Wołów w zwycięską drużynę są szybkość
i inspiracja. Starał się więc nas inspirować, nazywając nas
„chłopami”, pozwalając nam smarować pod oczami czarne
znaki, i powtarzając codziennie, że „Nie chodzi o wielkość
psa w walce, chodzi o wielkość walki w psie”. Jimmy Baker
i ja mieliśmy niezachwianą wiarę w trenera Tyrella
(chociaż nasza wiara troszkę osłabła w dniu, kiedy nasz
trener ryknął na całe gardło „Dobra, chłopy, dobierzcie
się w pary po trzech!”).

Żeby nas podciągnąć w kwestii szybkości, trener
Tyrell krzyczał po prostu „Jazda!” i obrotowym ruchem
wymachiwał prawą ręką nad głową. Bogatsi o tę wska-
zówkę wrzeszczeliśmy „Wo-ło-wie, wo-ło-wie!” i rzuca-
liśmy się do biegu wokół boiska. W sezonie robiliśmy to
niemal codziennie i jakimś cudownym sposobem więk-
szość z nas stała się szybsza. Każdy z nas opracował
własną metodę biegania. Ja nauczyłem się biegać na po-
duszkach stóp, zaś nasz szybki i przebojowy kapitan
drużyny Lee Jason podczas biegu rozkurczał pięści i na-
prężał dłonie jak ci od karate. Twierdził, że mu to poma-
ga przebijać się przez powietrze. Metoda Jimmy’ego
Bakera na zostanie królem szybkości polegała na szyb-
kim i silnym tupaniu podczas biegu.

Intensywność tupnięć Jimmy’ego rosła wprost propor-
cjonalnie do jego stale rosnącego pragnienia, by biegać
szybciej. Z ogromnym zapałem dyszał, sapał i pocił się.
Jego pragnienie było inspirujące, ale tempo pozostawało
żałosne. Im mocniej Jimmy tupał, tym bardziej zwalniał.
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Od czasu kiedy byłem świadkiem frustracji Jimmy’ego
i innych, jestem pewien, równie pewien jak tego, że teraz
tu siedzę, iż nie sposób pobiec szybciej, jeśli się silniej
tupie. Zdarza się oczywiście, że wypruwanie żył bywa
przydatne, ale w sumie taka harówa zdominowana przez
napięcie źle działa na zdrowie i samopoczucie, a przy
tym niczego nie pomoże ci zrobić szybciej ani lepiej.

Oto właśnie jest różnica pomiędzy wysiłkiem a wysila-
niem się. Gdy chodzi o po prostu zauważanie, a w ostatecz-
nym rachunku poskromienie swojego gremlina, stosuje się
to pierwsze, bo to drugie blokuje postęp. To ten pierwszy
rodzaj wysiłku zastosowany przy po prostu zauważaniu
przyda się tu i teraz w naszej relacji – twojej i mojej.

Gdy będziesz czytał dalej, zaufaj naturalnemu sobie we-
wnątrz swojego ciała – poza twoimi wyobrażeniami i zało-
żeniami, głębszemu niż twoja osobowość i tożsamość, by
po prostu zauważyć te słowa. Nie musisz niczego odkrywać.
Po prostu zauważaj i wybieraj, czy czytać dalej, czy na chwi-
lę przestać. Obie możliwości są w porządku. Co do mnie,
jestem z tobą na dłużej, a tym co mam ci do zaoferowania,
jest przyjemność i rozrywka. Innymi słowy, jeśli chodzi
o naszą relację, to twoim zadaniem jest pojawić się, rozluź-
nić i spokojnie poświęcić uwagę. Do mnie zaś należy czeka-
nie właśnie tutaj i pilnowanie twojego miejsca.

Jednakże po prostu zauważanie daje korzyści znacznie
wykraczające poza naszą relację. Po prostu zauważanie to
rozbrajająco skuteczny pierwszy krok w Metodzie Poskra-
miania Gremlina. Gdy rzecz udoskonalisz, będziesz w isto-
cie mógł zaobserwować nie tylko to, co dzieje się wokół
ciebie, ale także własne myśli, emocje, wspomnienia i fan-
tazje dokładnie w chwili, kiedy się pojawiają. Czyniąc tak,
wprowadzasz do gry pradawny, niezawodny i skuteczny
proces zwany czasami Teorią Zmiany w Ujęciu Zen.
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TEORIA ZMIANY W UJĘCIU ZEN

Oto moja sparafrazowana wersja tej teorii:

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.

Twierdziło tak mnóstwo ludzi na mnóstwo sposobów.
Ponad 2500 lat temu Lao-cy napisał pędzelkiem chiński-
mi znakami księgę Tao Te Ching, która też zawierała tę
mądrość:

Po prostu zauważ naturalną kolej rzeczy.
Działaj z nią, a nie przeciwko niej.

Bowiem próba zmiany tego, co jest, jedynie
stwarza opór.

Ten Lao-cy to był naprawdę mądry gość.

PRÓBOWANIE I KOMBINOWANIE

Mam nadzieję, że nie będziesz się starał wykombino-
wać, jaka jest istota tego, co mówię. Próbować i/lub
kombinować to zapraszać gremlina do naszej relacji.
Dwoje to towarzystwo, ale troje to już tłum, zwłaszcza
gdy stroną trzecią jest gremlin. Zresztą to co mam ci do
powiedzenia, to nie jego interes. Zamiast próbowania
i/lub kombinowania, po prostu odpręż się i oddychaj
swobodnie, po prostu zauważając, co w tej chwili czytasz.
Jeśli się znudzisz, pogubisz, poczujesz się przytłoczony,
coś odwróci twoją uwagę albo będziesz rozkojarzony,
wtedy po prostu na chwilę przestań czytać.
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