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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Żadna część tej książki nie może być powielana ani wykorzystywana w żadnej formie 

lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, 

bez uprzedniej pisemnej zgody wydawców. 
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Wprowadzenie 

To może wydawać się oczywistym stwierdzeniem, ale na całym świecie jest wiele osób, 

które w jakiś sposób cierpią w swojej pracy. Nie każdy cierpi, ale wielu tak: miliony, 

może nawet miliardy. Wiem o cierpieniu w pracy na podstawie własnego 

doświadczenia. Cierpiałem przez wiele lat. Wystarczy! 

Oto moje przesłanie do ciebie o cierpieniu. Po pierwsze, cierpienie może przyjść 

na wiele sposobów. Może to wynikać z poczucia bezcelowości i nudy, kiedy jedynym 

powodem bycia w pracy jest pobranie na koniec miesiąca wynagrodzenia. Może to 

wynikać ze stresu, przepracowania i wypalenia zawodowego. Czasami, wynika  

z przesadzonych ambicji, kiedy próbowaliśmy zbyt mocno i zbyt długo wspinać się po 

korporacyjnej drabinie, tylko po to by okazało się, że pochyla się ona w złym kierunku. 

W pracy zawsze są wyzwania i zawsze też będą nieuniknione rozczarowania  

i frustracje. Czasami cierpienie powstaje w wyniku nierealistycznych oczekiwań, kiedy 

nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdy w danej w sytuacji. 

 Wszędzie tam, gdzie istnieją relacje, może istnieć niezgoda. Czasami różnica 

zdań może być twórcza, czasem nie. Kiedy nie jest twórcza, może to prowadzić do 

manipulacji, konfliktu, a nawet zastraszania. Możemy też cierpieć, kiedy jesteśmy bez 

pracy przez krótki lub długi okres. 

Niezależnie od naszej pracy, zawsze istnieje możliwość, że możemy być narażeni 

na niedocenianie, krytykę lub surową ocenę. Cierpienie może przyjść poprzez uczucie 

uwięzienia w pracy, która wysysa z nas radość i jest trudna - możemy czuć, że mamy 

niewiele do powiedzenia w zakresie lub znaczeniu naszej pracy. Możemy czuć się 

niezdolni by podążać za kierunkiem, który daje poczucie sensu lub radości. Możemy 

czuć, że my nie jesteśmy w stanie dokonać takich zmian w naszej pracy, na jakich by 

nam najbardziej zależało. 

Cierpienie może być fizyczne, emocjonalne, mentalne, a nawet duchowe. Jest 

rodzaj fizycznego cierpienia, które powstaje, gdy stres lub brak radości z pracy tworzy 

ciągłe napięcie w ciele. To z kolei może prowadzić do złego stanu zdrowia i do 

poważnej choroby. Kiedy odczuwamy gniew, żal, smutek i nieszczęście w pracy,  

w pewnym stopniu przeżywamy cierpienie emocjonalne. Możemy cierpieć psychicznie 

poprzez ciągłe odnawianie myśli o porażce, nieistotności i bezsilności - te myśli mogą 

złączyć się w ustalone przekonania, które mówią, że nie możemy w jakikolwiek 

pozytywny sposób wpływać czy kształtować nasze przeznaczenie. Potem jest duchowe 

cierpienie, które jest bardziej powszechne niż myślisz. Powstaje, gdy nasza praca 

odłącza nas od naszej prawdziwej istoty. 

 Niezależnie od przyczyny cierpienia, może ono w sposób łatwy zacząć się  

w jednym obszarze i poszerzyć na inne. Cierpienie fizyczne będzie prowadzić do 
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emocjonalnego, psychicznego i czasami duchowego cierpienia. Na przykład, jeśli 

doznałeś obrażeń fizycznych, które uniemożliwiają Ci wykonywanie określonych 

czynności, to trudno nie mieć na ten temat pewnych przemyśleń i uczuć. Cierpienie 

może być zaraźliwe. Jeśli przez długi czas jesteś bezrobotny, wtedy twój stres może 

łatwo dotknąć tych, z którymi masz codzienny kontakt. W naszej kulturze celebrytów, 

w której jasne i piękne postrzegane jest jako pozytywne, cierpienie widziane jest jako 

coś złego; coś, czego należy unikać i trzymać na dystans. Czytamy o cierpieniu  

w gazetach i to jest jedyna odległość na jaką może się do nas zbliżyć. Cierpienie jest 

postrzegane jako choroba, jako coś haniebnego, czego należy unikać za wszelką cenę. 

Kiedy cierpienie puka do naszych drzwi, czujemy, że powinniśmy się ukryć i nie mówić 

o tym. Raczej „trzymać fason” i tak dalej. 

Istnieje różnica między bólem a cierpieniem. Bólu nie da się uniknąć. Ból jest 

czymś co wszyscy napotkamy w pewnym momencie. Możemy być najbardziej 

optymistyczną, afirmującą osobą na planecie, a jednak napotkamy ból. Nie możemy 

trzymać go na dystans na zawsze. Mamy nadzieję, że kiedy ból nadejdzie, będziemy 

wiedzieć jak go wykorzystać, aby podnieść się na duchu i pozwolić sobie na rozwój  

i pójście do przodu.   

Cierpienia można uniknąć. Kiedy zaprzeczamy bólowi, tworzymy niepotrzebne 

cierpienie. Kiedy tłumimy ból niektórych uczuć, wtedy tworzymy cierpienie, które 

może przybierać dowolną liczbę form. To jest jak próba przymusowego zamknięcia 

pokrywki na wrzącym rondlu – nie jest to dobry pomysł. 

Dobra wiadomość jest taka, że możemy rozwikłać wzorce cierpienia. Dobra 

wiadomość jest taka, że tak jak przydarza się cierpienie, tak samo przydarza się 

inspiracja, radość, miłość i możliwości. Życie może być zadziwiającym bogactwem 

doświadczenia i rozwoju. Ta książka ma prostą filozofię: cierpienie przydarza się; nie 

ma nic zaszczytnego w cierpieniu; cierpienie może zostać przyjęte i przekształcone; 

kiedy naprawdę przekształcimy cierpienie, wtedy możemy doświadczyć czegoś innego.  

Przez pierwsze dziesięć lat mojego życia zawodowego cierpiałem znacząco  

z powodu głębokiego poczucia bezsensowności i depresji. Nie widziałem sensu  

w pracy, którą wykonywałem. Nie miałem z tym prawdziwego połączenia. Co gorsza, 

głęboko kwestionowałem etykę niektórych rzeczy, nad którymi pracowałem. Na 

przykład, przez kilka lat mój dzień zaczynał się od przetwarzania dokumentów 

dotyczących eksportu broni do różnych zagranicznych reżimów. Nie była to najbardziej 

inspirująca praca moim życiu! 

Były też inne aspekty mojej pracy, których nie byłem pewien, na przykład 

oferowanie ogromnych pożyczek na sfinansowanie czegoś, co wydawało się raczej 

dużymi projektami w wielu rozwijających się krajach. Takie pożyczki wiązały te kraje  

z płaceniem wysokich odsetek i utrzymywanie się ich długu przez wiele lat. Nie miałem 
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wiele do powiedzenia w mojej codziennej pracy, była inicjowana gdzieś indziej i część 

z niej jedynie lądowała na moim biurku do przeprocesowania. Nie miało to znaczenia, 

czy się z tym zgadzam, czy nie; byłem tam, aby realizować zadania firmy, nie byłem  

w pozycji by się temu przeciwstawiać. Obserwowałem, czy ktoś jeszcze podziela moje 

uczucie niezgody i niepokoju, ale zdecydowana większość wydawała się być całkiem 

szczęśliwa, że sobie z tym radzi. Tak długo jak dostawali co miesiąc wypłatę i mogli 

utopić swoje smutki w kilku piwach, wszystko było dobrze. Ale dla mnie nie wszystko 

było dobrze - czułem się głęboko nieszczęśliwy i niespełniony.  

Odkąd pamiętam pracując w tym zawodzie miewałem silne migreny, które 

pojawiały się niespodziewanie. Był również inne dolegliwości - nic poważnego, ale 

trwało to przez wiele lat. Szukałem ulgi poprzez zmianę mojej diety, makrobiotyki, 

jogę, tai chi i różne formy medytacji. W końcu odkryłem, że źródło mojego cierpienia 

nie ma nic wspólnego z moim stylem życia - wszystko miało związek z tym, co robiłem. 

Z czasem narastające napięcie i stres doprowadziły mnie do wycofania się -  

w rzeczywistości na około rok. Napięcie fizyczne opadło, ale depresja została.  Moje 

dziesięć lat w bankowości dobiegło końca i co dalej? Nie widziałem szczególnie 

świetlanej przyszłości. 

W okresie rekonwalescencji i przy wsparciu grupy psychoterapeutycznej, 

zacząłem odkrywać w sobie wiele rzeczy, których wcześniej nie znałem. Znalazłem 

nową pracę w śródmiejskim ośrodku dzielnicowym w Housing Directorate, gdzie 

zająłem się pracą ze starszymi najemcami reagując na ich specjalne potrzeby. 

Przeniosłem się z uporządkowanego, konserwatywnego środowiska w środowisko 

socjalistyczne, idealistyczne i raczej chaotyczne. Nie obyło się bez wyzwań, ale czułem 

się bardziej u siebie i odkryłem w sobie zdolności, o których istnieniu nie wiedziałem. 

Odkryłem, że jestem dobry w relacjach z ludźmi, że mogę zarządzać i rozwiązywać 

problemy. Zacząłem ufać sobie i rozwijać swoją intuicję.  

Moja depresja w końcu zniknęła i na jej miejscu pojawiła się ukryta pasja do 

duchowości. Zacząłem uczestniczyć w warsztatach rozwoju duchowego i osobistego, 

które pomogły mi przekształcić różne aspekty mojego życia, ale moja praca wciąż nie 

byłą zsynchronizowana z moim sercem i duchem. Awansowałem na dobre stanowisko, 

ale tak naprawdę niewiele to pomogło. Czułem ponowny powiew zmian. Moje serce 

mówiło mi, że nadszedł czas by odejść, ale moja głowa mówiła bym został. Ponieważ 

byłem bardziej świadomy duchowo, postanowiłem zapytać mojego najgłębszego 

ducha, Wyższe Ja, Wszechświat (nazwa wydawała się nieważna): „Czy powinienem 

zrezygnować z tej pracy?” Czekałem, aż w ciągu 48 godzin otrzymałem odpowiedź. 

Podczas przerwy na lunch, gdy wracałem do pracy pojawił się przede mną mężczyzna. 

Ubrany był w koszulkę, na której z tyłu był slogan Nike z napisem „Po prostu zrób to”. 

Wiadomość ta uderzyła mnie jak piorun, ale mój umysł zareagował szybko pomijając 

tę wiadomość. Zostałem pouczony przez strumień myśli, że mam odpowiedzialność, 
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że nie powinienem wszystkiego przekreślać z powodu jakiegoś przypadkowego hasła 

na koszulce. Gdy szedłem dalej, moją uwagę przyciągnęło pobliskie okno i tam była 

naklejka z tym samym komunikatem: „Po prostu zrób to”. W porządku, to było to - 

poddałem się, zaufałem i wkrótce potem złożyłem rezygnację z pracy.  

Nadal pamiętam błogość tego dnia i jak szarzy wydawali się wszyscy pozostali  

w miejscu pracy. Tak zaczęła się moja kolejna przygoda z pracą. Teraz porzuciłem 

„bezpieczną” karierę, a zamiast tego rzucałem się w każdy rodzaj pracy, który mogłem 

znaleźć. Malowałem domy, zajmowałem się ogrodnictwem krajobrazowym, 

sprzedawałem książki, sprzedawałem produkty zdrowotne, pracowałem w biurze, 

robiłem herbatę. Zauważałem, kiedy płynę, a kiedy walczę. Nauczyłem się, że goniąc 

za pracą borykam się z problemami. Im bardziej ufałem temu procesowi, tym bardziej 

czułem przepływ. 

W tym czasie zacząłem pracować w niepełnym wymiarze godzin  

w niesamowitej organizacji o nazwie Alternatives, z siedzibą w St James's Church, 

Piccadilly Londyn. Po około roku zaoferowali mi pracę pełnoetatowego administratora. 

Nie byłem zainteresowany administracją, ale uwielbiałem tę organizację, więc się 

zgodziłem. Kontynuowałem seminaria rozwoju osobistego i odkryłem ciekawe 

koncepcje, takie jak wartości i niewykorzystane dary. Po roku pracy administracyjnej, 

zaoferowano mi stanowisko dyrektora Alternative. W krótkim czasie czasu dwóch 

innych współ-dyrektorów zrezygnowało i zorientowałem się, że sam prowadzę tę 

organizację. Nie mając dużego doświadczenia biznesowego, medytowałem i modliłem 

się. Na szczęście Wszechświat słuchał i odpowiadał. Byłem prowadzony by zatrudnić 

idealnych ludzi do odpowiednich prac i podjąć ważne decyzje o przywróceniu 

organizacji do miejsca o wysokim morale i finansowej stabilności i obfitości. 

Pisząc to, jestem dyrektorem Alternative od nieco ponad dziesięciu lat.  Tutaj 

nauczyłem się bawić i być kreatywnym. Dowiedziałem się więcej o mocy hojności i że 

„co wysyłasz to wraca”. Dowiedziałem się o znaczeniu społeczności i znalezieniu 

„odpowiedniego plemienia”. W 2001 roku zacząłem pisać moją pierwszą książkę,  

a teraz jestem wydawanym autorem: to moja trzecia książka. 

Pisanie to coś, co bardzo pokochałem – zarówno jego aspekt badawczy jak  

i aspekt twórczy. Około 2004 roku zacząłem się interesować coachingiem i NLP i po 

kilku latach szkolenia otworzyłem firmę personalnego i biznesowego coachingu, którą 

prowadzę teraz w niepełnym wymiarze godzin. Ponadto, od kilku lat prowadzę 

wykłady i warsztaty wyjazdowe. Niedawno, na mojej stronie internetowej 

rozpocząłem sekcję podcastingową, w której przeprowadzam wywiady z innymi 

autorami i nauczycielami w duchowymi w zakresie przebudzenia, rozwoju osobistego, 

coachingu, biznesu i pracy i udostępniam je bezpłatnie. Wszystko to jest wciąż dla mnie 

doskonałym źródłem inspiracji i radości. 
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Ta książka była dla mnie podróżą prowadzącą do ogromnego odkrycia – badania 

i pisanie zmieniły moje poglądy na temat pracy i wzrostu. I to jest tak jak powinno być 

- jak mówi Budda, nic nie jest stałe. Ta książka czerpie mądrość z wielu źródeł, przede 

wszystkim buddyzmu, coachingu / NLP i Taoizmu. Chociaż przedstawiłem wiele 

historii, pomysłów i medytacji, które są buddyjskie, to nie jest książka o byciu 

buddystą. Nie musisz wierzyć w nic, co tu jest napisane. Po prostu zachęcam Cię do 

zastosowania niektórych pomysłów i zobaczenia, co się stanie. Oferuję tę książkę w 

duchu przygody, współodczuwania i służby, w nadziei, że pomoże Ci ona znaleźć Twój 

własny, unikalny sposób na przekształcenie cierpienia i skierowanie się ku 

nieograniczonym możliwościom.  

Możesz skorzystać z tej książki, aby zmienić własne ograniczające postawy  

i perspektywy dotyczące wykonywanej przez Ciebie pracy i otworzyć się na nowe 

sposoby postępowania. Z pewnością pozwoli to na większy spokój, radość i możliwości 

pojawiające się w ramach Twojej obecnej pracy. Możesz także użyć tej książki do 

zbadania zmiany samej pracy.  Zmiana Twojej postawy i perspektyw na to, co jest dla 

Ciebie możliwe, z pewnością pomoże. Nauczenie się bycia bardziej autentycznym, 

pomysłowym, intuicyjnym, żartobliwie kreatywnym i w tzw.”flow” - również Ci 

pomoże. Być może nie wiesz, czego chcesz jako efekt końcowy, więc wykorzystaj tę 

książkę jako pomoc w swoim procesie uzyskiwania większej klarowności. Niech 

pomysły i metodologie zawarte w tej książce poprowadzą Cię w kierunku Twojego 

serca - ku nieograniczonemu doświadczeniu pokoju, celu, pasji, entuzjazmu, 

uzdolnień, przepływu, mądrości, radości i błogości w swojej pracy. 

  

Steve Ahnael Nobel, 2011 
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Rozdział 1 

Dlaczego cierpimy? 

Cały świat jest pełen cierpienia. 

Jest również pełen przezwyciężania. 

Helen Keller 

 

Książę Siddhartha urodził się w 563 p.n.e w Nepalu w pobliżu Himalajów w bogatej  

i królewskiej rodzinie. Tuż przed jego narodzinami, jego matka miała sen, że biały słoń 

wszedł do jej łona przez jej bok. Mędrzec zinterpretował ten sen, mówiąc, że dziecko 

będzie albo światowym liderem lub mnichem. Matka zmarła dwa dni po porodzie i tak 

młody książę był wychowywany przez ojca w pałacu u podnóża majestatycznych gór 

Himalajów. Król zdeterminowany by jego syn nie był mnichem, wydał rozkazy, aby 

nigdy nie opuszczał pałacu. Gdy książę miał 16 lat, jego ojciec zaaranżował małżeństwo 

z piękną księżniczką. Aby dalej odwrócić uwagę księcia, zbudował dla młodej pary 

piękny, bogato zdobiony pałac. Dookoła mogli przebywać jedynie młodzi, piękni  

i zdrowi ludzie. Ale książę stał się niespokojny i chciał zapuścić się poza teren pałacu. 

W końcu znalazł sposób na krótkie wypady. Podczas swojej pierwszej wizyty  

w pobliskim mieście napotkał starość. Podczas swojej drugiej wizyty napotkał chorobę. 

I podczas swojej trzeciej wizyty był świadkiem śmierci – a jednak spotkał świętego 

człowieka, który wyglądał na zadowolonego i w pokoju ze światem. Książę poczuł się 

tak poruszony widokiem mnicha, że porzucił życie królewskie i podjął duchowe 

poszukiwania. Przez następne sześć lat zgłębiał ascetyczne życie, doświadczał długiego 

postu i narażenie na trudy i ból. Pewnego dnia, wyczerpany, przyjął trochę mleka 

ryżowego od młodej kobiety i odtąd postanowił pójść ścieżką umiaru między 

skrajnościami w dogadzaniu sobie, a wypieraniu swoich potrzeb. Siedział w medytacji 

pod drzewem figowym, które odtąd jest znane jako „Drzewo Przebudzenia”  

i przysięgał, że nie powstanie, dopóki nie osiągnie oświecenia. Po wielu dniach 

medytacji był w stanie wejść głęboko w naturę cierpienia, aby na koniec przebudzić się 

jako „Budda”, znany również jako „Oświecony”. 

Praca i cierpienie… 

W przeciwieństwie do wczesnego życia księcia Siddhartha, większości z nas 

przeznaczone jest doświadczanie działania i pracy. Ta praca może być w domu lub na 

świecie. Praca może być bogatym źródłem radości lub źródłem cierpienia. Wielu ludzi 

niepotrzebnie cierpi w pracy. W niektórych krajach rozwijających się, gdzie pracownicy 

otrzymują niskie wynagrodzenie w zamian za długie, ciężkie godziny, praca ta nie jest 
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lepsza niż praca niewolnicza. Często ci sami pracownicy czują się uwięzieni, ponieważ 

nie mają prawa głosu, swobody organizowania się i czują się ogólnie wykorzystywani.  

Na rozwiniętym Zachodzie praca może być także źródłem cierpienia, gdzie 

godność ludzka jest zgnieciona przez przepracowanie, stres, krytykę, zastraszanie  

i niegodne praktyki zatrudnienia. Wielu czuje się nieszczęśliwych w swojej pracy i wielu 

czuje się nieszczęśliwych z powodu jej braku. Skala problemu jest ogromna.  

Praca nie zawsze jednak była źródłem nieszczęścia. Przed rewolucją 

przemysłową w Wielkiej Brytanii ludzie pracowali blisko ziemi i w społecznościach. To 

mit, że ludzie pracowali w ponurych warunkach od świtu do zmierzchu. Przed 

rewolucją przemysłową, według niektórych relacji, tempo życia było stosunkowo 

powolne i leniwe, a tempo pracy dość zrelaksowane.  Kalendarz wypełniony był 

świętami - głównie religijnymi - i było mnóstwo czasu na ucztowanie i zabawę. To 

wszystko oczywiście się zmieniło, kiedy w krajobrazie zaczęły dominować fabryki, 

młyny i kolej. W połączeniu z religijnymi ideami na temat etyki pracy, praca szybko 

zamieniła się w zajęcie, które było długie, trudne i stresujące, gdzie czas był czymś, 

czym nie powinno się cieszyć, lecz wymieniać na pieniądze. 

W ciągu ostatnich kilku stuleci zostaliśmy uwarunkowani pewnymi niezdrowymi 

ideami, które należałoby odkręcić, jeśli chcemy przekształcić ten obecny w zachodnim 

świecie, nieszczęśliwy sposób myślenia o pracy. Viktor Frankl ocalał z nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i pisał o swoim doświadczeniu i spostrzeżeniach tuż po wojnie 

w swojej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Frankl napisał o trzech reakcjach 

psychologicznych, doświadczanych przez współwięźniów obozów koncentracyjnych: 

pierwszy był szok, kiedy ludzie trafiali do obozu; druga to apatia, gdy więźniowie 

przyzwyczaili się do istnienia obozu; a trzeci to depersonalizacja i rozczarowanie. Czy 

to brzmi dla Ciebie znajomo? Dziwnie jest zauważyć, że hasło powitalne dla milionów 

nieszczęśliwych więźniów w wielu obozach koncentracyjnych, w tym w Auschwitz  

i Dachau, brzmiało „Praca czyni cię wolnym”. 

Brak pracy 

Skutki bezrobocia mogą wahać się od traumy emocjonalnej po problemy  

z zatrudnieniem w przyszłości. Bycie oddalonym lub zwolnionym z pracy może 

oznaczać zmianę kariery. Jeśli zaplanowałeś określoną ścieżkę kariery z pewnym 

poziomem awansu i wynagrodzenia, to może to spowodować cierpienie. Bycie 

bezrobotnym może wywoływać uczucie apatii, zniechęcenia i zawstydzenie. 

Niepracowanie może prowadzić do kryzysu sensu, pewnego braku zaangażowania  

i połączenia ze światem.  

Utrata pracy na krótki czas może powodować stres, a nawet depresję.  

W przypadku długotrwałego bezrobocia problemy psychologiczne związane  
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z obniżoną samooceną, stresem i depresją - mogą być bardziej dalekosiężne. Stres 

długotrwałego bezrobocia będzie miał również wpływ na przyjaciół i rodzinę.  

W czasach masowego bezrobocia możemy mówić o zbiorowym mroku, który ogarnia 

kraj. Różne badania wskazują, że istnieje statystyczna korelacja między bezrobociem  

a przestępczością, samobójstwem i chorobą psychiczną. 

Praca bez znaczenia 

Główne źródło cierpienia powstaje, gdy praca wydaje się nudna i bezsensowna. Jest 

stare angielskie przysłowie, które mówi: „Sama praca i brak zabawy robi z Jacka 

nudziarza”. Pierwotne znaczenie słowa nudziarz bardziej przypominało głupotę niż 

nudę. W dzisiejszych czasach istnieje wiele prac, które są po prostu nudne. Niektóre 

prace to niewiele więcej niż tasowanie papieru - niektóre prace mają na celu tworzenie 

pozbawionych sensu widżetów - niektóre zadania są wysoce powtarzalne. 

To, co nie jest do końca znane, to fakt, że nudna praca jest zabójcą. Według 

badań przeprowadzonych przez University College London Medical School, niektórzy 

pracownicy mogą faktycznie zrobić sobie przysługę, nie pojawiając się w nudnej pracy. 

Według raportu „Mężczyźni z niskopłatną pracą i niższym wykształceniem mają wyższe 

ryzyko chorób serca, to ewidentny trend na przestrzeni ostatnich 30 lat”. Jeśli chodzi 

o tego rodzaju pracę, przykro jest patrzeć, jak ktoś przychodzi, wykonuje co powinien, 

a następnie wraca do domu. Nie ma w tym iskry ani pasji. Często światła są włączone, 

ale nikogo nie ma w domu! 

Płytka praca 

Jednym z moich ulubionych filmów jest „Przed wschodem słońca”, który opowiada  

o historii miłosnej między dwojgiem młodych ludzi, spotykających się po raz pierwszy 

w pociągu do Paryża. Jesse jest przystojnym młodym Amerykaninem w drodze 

powrotnej do Stanów, a Celine jest piękną młodą Francuzką wracającą do swojego 

domu w Paryżu po wizycie u swojej babci.  Celine opowiada Jesse o swoim ojcu, który 

zawsze myślał o jej karierze. Celine powiedziała ojcu, że chce zostać pisarką a on 

odpowiadał mówiąc: „Więc chcesz zostać dziennikarką?” Celine powiedziała, że chce 

zostać aktorką, a jej ojciec odpowiedział, że powinna być prezenterką telewizyjną. 

Celine powiedziała, że chce dać schronienie bezpańskim kotom, a jej ojciec mówił, by 

zajęła się karierą weterynarza. Celine skarżyła się: „To było ciągłe przekształcanie 

moich fantazyjnych ambicji w te praktyczne przedsięwzięcia o charakterze 

zarobkowym”.  

Pogoń za pieniędzmi może ostatecznie stać się źródłem cierpienia. Pieniądze 

same w sobie nie mają prawdziwego znaczenia. Tak, pieniądze są ważne, aby żyć we 

współczesnym świecie, aby płacić rachunki i utrzymywać rodzinę, ale praca jest  
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o czymś znacznie większym niż pieniądze. Pytanie, które warto sobie zadać, to ile 

pieniędzy jest w stanie zrekompensować Ci niespełnione życie? 

Stresująca Praca 

Możemy cierpieć w pracy przez pogoń, przepracowanie i stres. Praca jest często 

wymagająca, stawiająca przed nami różne terminy końcowe, frustracje i wymagania. 

Praca może wymagać od nas poświęcenia długich godzin w pracy, a nawet godzin 

dojazdów do samej pracy. Stres w małych dawkach może być siłą motywującą, ale gdy 

stres się utrzymuje, może prowadzić do poczucia bycia oszołomionym i przytłoczonym. 

Jeśli będzie trwać zbyt długo, to stanie się sposobem na życie. Skutki stresu rosną lub 

maleją w korelacji z szeregiem czynników, takich jak siła lub słabość w następujących 

obszarach: nasza rodzina i wspierający przyjaciele; samoświadomość i inteligencja 

emocjonalna; optymistyczne podejście; poziom pewności siebie.  

Stres może być zabójcą - badania pokazują, że stres powrotu do pracy po 

weekendzie może wywołać niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi- prowadzący do 

śmierci z powodu zawałów serca i udarów, które mają tendencję do szczytowych 

wartości w poniedziałkowy poranek. 

Praca napędzana 

Ambicja może prowadzić do nieszczęścia. Moja dobra przyjaciółka studiowała by 

zostać lekarzem i -zanim to się stało - jej grupa studentów została zapytana, co 

zmotywowało ich by stać się lekarzami. Studenci odpowiadali jeden po drugim,  

a większość odpowiedzi była skierowana wokół pieniędzy i statusu. Kiedy przyszła jej 

kolej, powiedziała, że chce pracy, która naprawdę może pomóc ludziom i wnieść 

pozytywny wkład w ich życie. Powiedziała mi, że po jej odpowiedzi w pokoju zapadła 

niewygodna cisza. To było nieprzyjemne przebudzenie dla niej, że większość innych 

studentów nie jest zmotywowana tym samym co ona.  

Sama ambicja może nie utrzymywać Cię przez całe życie zawodowe. Ambicja 

jest z pewnością siłą motywującą, ale jest mniej wiarygodnym sojusznikiem niż 

entuzjazm. Słowo „entuzjazm” pochodzi z języka greckiego i oznacza „być opętanym 

przez Boga”. Ambicja może prowadzić nas do wspinaczki po szczeblach kariery  

i otrzymania większego kredytu hipotecznego, ale ambicja bez entuzjazmu może 

prowadzić do cierpienia. Spotkałem wiele osób, które tworzą dla siebie szereg celów 

życia, które wygląda mniej więcej tak: „W wieku 21 lat dostanę dyplom z wyróżnieniem 

z wybranego przeze mnie przedmiotu, następnie osiągnę tytuł magistra w wieku  

22 lat, a następnie będę podróżował po świecie przez rok, a potem dostanę najlepszą 

pracę w firmie, którą już sprawdzam” i tak dalej i tak dalej. Jeśli napęd i koncentracja 

są silne, to cele te mogą zostać osiągnięte. Ale posiadanie takiej listy kontrolnej nie jest 

pewnym sposobem na osiągnięcie długotrwałego szczęścia. 
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 Dla niektórych ambicja jest tak silna, iż prowadzi do ambicji negatywnej. To tu, 

nadmierne pragnienie czegoś prowadzi do wczesnego cierpienia. Być może negatywne 

ambicje przejawiają się jako chciwość i samolubstwo tam, gdzie potrzeby lub prawa 

innych są poświęcane przez palące pragnienie osiągnięcia celu. 

Utknięcie w pracy 

Poczucie utknięcia lub uwięzienia w pracy jest źródłem nieszczęścia. Możesz czuć, że 

utknąłeś w pracy i nie jesteś w stanie iść do przodu, ponieważ czujesz, że jesteś tam za 

długo; wynagrodzenie jest dobre; zainwestowałeś w to za dużo; masz rachunki do 

płacenia i przeprowadzka jest ryzykowna; masz rodzinę do utrzymania, więc 

pozostanie na miejscu wydaje się być najprostszą opcją; jesteś za stary, aby się 

przenieść lub czujesz, że ci brakuje kompetencji i umiejętności, aby przejść do tego, co 

naprawdę chcesz robić. 

W niektórych miejscach sama kultura powoduje utknięcie. Na przykład  

w Indiach ponad 260 milionów kobiet, dzieci i mężczyzn należy do kasty 

„Nietykalnych”. System kast w Indiach określa status społeczny ludzi, potencjalnych 

partnerów małżeńskich, dostęp do edukacji i pracy. Chociaż termin „Nietykalni” został 

zabroniony na mocy konstytucji indyjskiej około 60 lat temu, „Nietykalni” nadal 

spadają na najniższe miejsca pracy w społeczeństwie. Ich zawody są często takie same 

jak ich rodziców. 

Praca z przemocą 

Konflikt jest, niestety, bardzo częstą przyczyną nieszczęścia w pracy. Podczas, gdy 

twórcze spory mogą prowadzić do nowych pomysłów i możliwości, to destrukcyjny 

konflikt rzadko tworzy coś pożytecznego. Ilekroć pojawia się duże ego w pracy, 

konflikty i spory muszą się wydarzyć. Również, za każdym razem, gdy na horyzoncie 

pojawiają się poważne zmiany, może to prowadzić do konfliktu. Kiedy ludzie czują się 

niepewnie i boją się, mogą reagować obronnie i agresywnie.  

Prześladowanie w pracy jest bardzo specyficzną formą konfliktu. Może to 

spowodować cierpienie innych, zwłaszcza gdy jest to ciągłe i złośliwe. Zazwyczaj - ale 

nie zawsze - jest to kierowane do „niższych” rangą. Zastraszanie może mieć różne 

formy: twarzą w twarz, listowną, telefoniczną, przez e-mail lub za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. Ludzie mogą czuć się nękani w miejscu pracy na różne 

sposoby, w tym czuć się: nieustannie wybieranymi lub krytykowanymi; upokarzanymi 

przed kolegami; regularnie traktowanymi niesprawiedliwie; słownie wykorzystanymi; 

obwinianymi za problemy, których nie stworzyli lub straszeni karami. Ważnym jest, 

aby czuć się szanowanymi bezpiecznym w miejscu pracy, w przeciwnym razie może to 

prowadzić do cierpienia. 
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Niepewna praca 

W przeszłości istniała koncepcja pracy na całe życie, w której po długim okresie 

świadczenia usług mogłeś oczekiwać emerytury i może złotego zegarka i oprawionego 

w ramki dyplomu. Nadal pamiętam złoty zegarek mojego dziadka oraz certyfikat 

wiszący na ścianie jego sypialni, honorujący 40-lecie jego pracy. Patrzyłem na ten 

dyplom z wielkim podziwem i zastanawiałem nad jego pracą. W tamtym czasie nie 

miałem pojęcia, ile tak naprawdę trwa owe 40 lat.  

Teraz wydaje się to być bardzo długo, by zostać w jednym miejscu tyle czasu. 

Teraz nie ma pracy na całe życie, a to może być źródłem emocji i przygód lub 

niepewności i przywiązania, w zależności od twojego punktu widzenia. Kiedy strach 

przed niepewnością jest silny, może pojawić się strach niczym kołysanie łodzią przed 

podejmowaniem ryzyka. To może zablokować możliwość wypróbowania czegoś 

nowego. Tam, gdzie brakuje odwagi, lub wyższej lub szerszej wizji, może to 

uniemożliwić pełne przyjęcie możliwości Twojego życia, co z kolei powoduje cierpienie. 

Praca: Ponad Cierpieniem… 

Naprawdę smutną rzeczą w sprzedawaniu naszego czasu takiej pracy, w której 

jesteśmy nieszczęśliwi jest to, że sprzedajemy dobro skończone. Nasz czas na tej ziemi 

jest ograniczony i to jest zasób, którego nigdy nie odzyskamy, a przynajmniej nie w tym 

życiu! Z drugiej strony dobrą wiadomością jest to, że cierpienie w pracy nie jest 

obowiązkowe, jest opcjonalne, a osoba, która decyduje o tym, czy cierpisz czy nie - nie 

jest szefem, firmą, waszym rządem ani waszą kulturą – jesteś nią Ty. 

Niektóre okoliczności mogą być wielkim wyzwaniem, ale to nie jest to, co się 

liczy, ważna jest jedynie Twoja reakcja na te okoliczności. Victor Frankl powiedział: 

„Każdy człowiek ma możliwość zmiany w każdym momencie. ”To jest droga wyjścia z 

cierpienia i tę drogę należy wybrać świadomie. Cierpienie jest formą informacji 

zwrotnej, która mówi nam, że coś jest nie tak, że coś musi się zmienić. W dzisiejszym 

zachodnim świecie jesteśmy wzywani do przejęcia odpowiedzialności za nasze 

przeznaczenie - nasze życie zawodowe nie jest już w dużej mierze organizowane dla 

nas, nie ma już pracy na całe życie. Wartości naszych rodziców czy dziadków nie mogą 

prowadzić nas tak, jak prowadziły w poprzednich dekadach. Tak długo jak cierpimy, nie 

zdamy sobie nigdy sprawy, że jest jeszcze coś innego dostępnego. 
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CZTERY MOŻLIWOŚCI 
 

1. Istnieje możliwość, że w pewnym momencie swojej pracy będziesz cierpieć 

albo fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, a nawet duchowo. 

2.  Istnieje możliwość, że przekształcisz swoje cierpienie i wyjdziesz poza to, by 

odkrywać nową drogę, zdrowszą i radośniejszą. 

3. Istnieje możliwość, że poznasz swoją prawdziwą naturę, staniesz się bardziej 

zaradnym, będziesz bawić się pracą zamiast ciężko pracować, będziesz znać 

swoje szczere wartości, podążać za swoim prawdziwym kierunkiem  

i znajdziesz lub stworzysz pracę, którą pokochasz. 

4. Istnieje możliwość, że nauczysz się płynąć, bez wysiłku działania, otworzysz 

się na łaskę i przebudzisz, by rozkoszować się swoją pracą. 

 

 
Kiedy w naszej pracy uda nam się wyjść poza cierpienie, istnieje wiele nowych 
możliwości, które mogą się przed nami otworzyć. 
 

Praca i znaczenie 

Świat pracy, w który wchodzimy wymaga, abyśmy byli na dobrej drodze, z poczuciem 

kierunku i celu oraz byśmy starali się wnieść znaczący wkład dla innych. Być może praca 

jest krokiem naprzód w kierunku czegoś większego. Być może praca jest sposobem na 

wyjaśnienie prawdziwego kierunku życia. Celem jest wewnętrzny ogień, klarowność, 

podwyższone poczucie żywotności. Cel świeci w naszych oczach, języku ciała, sposobie 

mówienia i poruszania się po świecie; w głosie jest wibracja. Celem jest wiedzieć, gdzie 

zmierzasz i dlaczego tam idziesz. Cel jest jak zakochiwanie się – nie wiesz co to jest, 

dopóki tego nie doświadczysz po raz pierwszy. Cel jest raczej wizją niż osiąganiem 

wyniku. I tak stajemy się artystami naszego życia zawodowego. Nie ograniczani już 

marzeniami i nadziejami innych, pozwalamy sobie na to by marzenia szybowały  

i fruwały. 

Praca i obecność 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga od nas przebudzenia i przytomności, a nie 

spania lub operowania na autopilocie. Gdy praca przynosi ból, wtedy będziemy unikać 

tego bólu za pomocą wszelkiego rodzaju rzeczy, które będą nas usypiać. Kiedy 

jesteśmy obudzeni - jesteśmy bardziej obecni w tym, co robimy. Kiedy nasza praca jest 
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źródłem cierpienia, nie możemy być w niej obecni. Jesteśmy jednocześnie czujni na 

niebezpieczeństwo i staramy się być gdzie indziej w naszych umysłach.  

Kiedy lubimy to, co robimy i ludzi, z którymi pracujemy, wtedy będziemy 

bardziej obecni. To może przekształcić nawet najbardziej służebny rodzaj pracy. 

Spotkałem ludzi, którzy wykonują bardzo służebne zadania i wnoszą do nich taką 

troskę, poświęcenie i radość, że podbudowują wszystkich wokół siebie. Widziałem 

radosnych i uważnych sprzątaczy i spotykałem skoncentrowanych pracowników linii 

montażowych, radosnych sprzedawców i prawdziwie ciepłych recepcjonistów. Kiedyś 

znałem jezuickiego księdza, który cieszył się wielkim szacunkiem po prostu z powodu 

mocy jego obecności. Słuchał i mówił z wielką uwagą i skupieniem. Nigdy się nie 

śpieszył i udzielał bardzo przemyślanych odpowiedzi. Był obecny we wszystkim co robił 

i ze wszystkimi, których spotykał. Obecność jest jedną z cech, które możemy wnieść, 

aby zwiększyć nasze doświadczenie pracy. 

Praca i odwaga 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga odwagi. Przez stulecia uczono nas, aby 

dostosowywać się do systemu. Obecny klimat pracy nie sprzyja konformizmowi, 

sprzyja odwadze. Odwaga polega na utrzymaniu zdrowej indywidualności podczas 

pracy z innymi. Jest potrzebna by poznać nasze wartości i działać zgodnie z nimi.  

Z pewnością, może być to trudne w niektórych środowiskach zawodowych. Kiedy jest 

ciężko, odwaga jest kluczową energią, która może wyrzucić nas z sytuacji, o których 

nasza głowa mówi, że musimy w niej tkwić. Bez odwagi po prostu znosimy sytuacje, 

których nie powinniśmy! Odwaga sprawia, że powstajemy i zabieramy głos. Odwaga 

zmusza nas do działania, kiedy powinniśmy działać. Odwaga prowadzi do wytrwałości 

i zmiany.  

Nawiasem mówiąc, kiedy mówię o odwadze, nie mam na myśli pochopności czy 

głupoty. Odwaga nie jest reaktywna, jest głęboko kontemplacyjna. Pochopność  

czy głupota są reaktywne jak szarpnięcie, w którym nie ma prawdziwego poczucia 

wewnętrznej siły. 

Praca i elastyczność 

Świat pracy, w który wchodzimy wymaga, abyśmy umieli się dostosować, abyśmy 

wiedzieli, jak się zmieniać, żeby poruszać się zwinnie między jednym zestawem 

umiejętności a drugim i byśmy umieli porzucić nasze ustalone plany i stać się bardziej 

spontaniczni. Adaptowalność jest podstawową zasadą ewolucji. Obecnie ewoluujemy 

z jednego sposobu myślenia i tożsamości w inny. Jeśli spróbujemy pracować w nowej 

erze ze starym sposobem myślenia - będziemy się zmagać i borykać. Wkroczyliśmy  

w erę wirtualną, ale praca nigdy nie przestaje się dostosowywać, więc będzie dalej 

ewoluować poza samą wirtualną erę. Z pewnością wejście w erę wirtualną i wyjście 
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poza nią nie jest możliwe z takim samym poziomem myślenia, jaki działał w erze 

przemysłowej. Miej cel, ale co ważniejsze, miej wizję.  

Wizja zabierze Cię znacznie dalej niż cele. Wizja pomoże Ci być bardziej 

elastycznym. Możliwość dostosowania oznacza, że możesz porzucić to, czego nie 

potrzebujesz, możesz zmniejszyć rozmiar czy zakres, zrobić sobie przerwę, 

wypróbować nowe rzeczy, myśleć niestandardowo i zmieniać ścieżki kariery, jeśli tego 

pragniesz. Bądź gotów by odpuścić. Masz teraz więcej pola manewru i większą 

dostępność pomocy i wsparcia, niż w poprzednich dekadach. 

Praca i możliwość 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga od nas odzyskania poczucia możliwości. 

Wyzwolenie odbywa się przede wszystkim na poziomie mentalnym. Wolny umysł 

może stworzyć życie w wolności. Uwięziony umysł nie jest tak naprawdę świadomy 

swoich prawdziwych możliwości, zdolności i potencjału. Jesteśmy warunkowani przez 

ograniczające nas przekonania i oczekiwania. Nie możemy naprawdę poznać siebie ani 

widzieć świata poprzez te przekonania. Kiedy przekształcamy nasze przekonania, 

dosłownie widzimy i doświadczamy nowego świata. Moja osobista definicja wolności 

w pracy to wykonywanie pracy, którą chcemy, kiedy chcemy i gdzie chcemy.  

W dzisiejszym współczesnym świecie ze wszystkimi nowymi technologiami, zwłaszcza 

z internetem, jest więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej, aby przejąć kontrolę 

nad naszym czasem. Praca od 9-tej do 17-tej nie jest już jedyną dostępną opcją. 

Praca i talent 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga od nas wniesienia naszego naturalnego 

talentu i zabawy naszymi mocnymi stronami. Praca to bardzo skuteczny sposób na 

połączenie nas z naszymi darami, talentami i zasobami wewnętrznymi - często takimi, 

o posiadaniu których nie zdajemy sobie sprawy. Kiedy uzyskujesz dostęp do swoich 

darów, podnosisz i błogosławisz świat wokół siebie. Możesz być nauczycielem 

matematyki z pasją i umiejętnościami matematycznymi, co będzie widoczne dla 

każdego, kogo uczysz. Twoja pasja będzie zarażać wszystkich wokół Ciebie. Możesz być 

świetnym kucharzem i inspirować innych miłością do gotowania. Możesz być świetny 

w kontaktach z ludźmi i znaleźć wiele różnych rodzajów pracy, które pozwalają 

wykorzystać tę umiejętność.  

Ważne jest, aby odkryć swoje talenty i zastosować je do prawdziwej potrzeby 

na świecie, za którą ludzie Ci zapłacą. Możesz być utajonym artystą, trenerem, 

lekarzem, inżynierem, uzdrowicielem, liderem, pracownikiem socjalnym lub 

nauczycielem, ale jeśli nie wykorzystujesz swojego talentu, będziesz cierpieć. 
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Praca i intuicja 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga od nas wykorzystania w pełni otwartego 

umysłu. Nie możemy polegać jedynie na logice i intelekcie; potrzebujemy naszej 

intuicji i wyobraźni, aby przetrwać i prosperować w czasach zachodzących zmian. 

Poleganie na samej logice już nie wystarczy. Musisz stać się bardziej innowacyjny. 

Musisz obudzić intuicję i połączyć ją ze swoją logiką. Intuicja to Twój osobisty kompas 

do nawigowania między wyzwaniami w miejscu pracy, znajdź nowe rozwiązania, 

dokonuj bardziej zaawansowanych wyborów i podejmuj skuteczniejsze działania. 

Czy to ma sens by wykorzystywać tylko połowę mózgu! Mózg jest cudownym 

narzędziem, a praca to jeden z lepszych sposobów na używanie i rozwijanie go. Intuicja 

może pomóc Ci znaleźć lub wykreować pracę, którą kochasz. Coraz trudniej jest 

przewidzieć co dzieje się na rynkach pracy. Intuicja pozwala Ci być jeden krok przed 

tymi, którzy procedują tylko poprzez logikę. Intuicja i logika połączone tworzą synergię 

zasobów, która może wydawać się niemal magiczna. 

Praca i kreatywna zabawa 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga od nas większej kreatywności, figlarności  

i gotowości do zabawy. Jeśli Twoja praca nie jest zabawą, rozważ zmianę albo sposobu 

pracy, albo samej pracy. Stara etyka pracy nie pasuje już do naszego obecnego 

krajobrazu. Wyłania się nowa etyka, która bardziej dotyczy zabawy niż ciężkiej pracy. 

Chodzi o przejście od bycia robotnikiem do biorącego udział w zabawie. Jako 

pracownik znasz się na trudnych zadaniach; jako gracz pracujesz w innym stanie 

umysłu. Gracze naturalnie zmierzają w kierunku tego, co uwielbiają robić, z dala od 

tego, co wydaje się być trudne i przesadnie poważne.  

Zabawa i gra prowadzą do większej produktywności i szczęścia w pracy. Gra to 

stan umysłu, który jest z natury kreatywny i innowacyjny. Gra pomaga nam zerwać  

z naszym nawykowym myśleniem i działaniem i zachęca do spróbowania czegoś 

innego. Środowisko zabawy ma w sobie radość z życia, jest żywe, pełne humoru, 

angażujące i niekrytyczne oraz prawdziwie doceniające dobrze wykonaną pracę. 

Humor jest istotną częścią ewolucji pracy. 

Praca i miłość 

Świat pracy, w który wchodzimy, wymaga, aby praca była miłością. Praca nie musi być 

beznamiętna - praca i miłość nie wykluczają się wzajemnie. Kiedy robisz coś, co 

kochasz, to nie będziesz traktować tego jako pracę.  Pasja i entuzjazm prowadzą do 

celu - bez poczucia pasji rządzi nami głowa, a nie nasze serce. Potrzebujemy serca, żeby 

się przebudzić w naszej pracy.  
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Jesteśmy pełni pasji, gdy pracujemy zgodnie z naszymi wartościami. Przeważnie 

nie znamy naszych wartości, więc jak możemy poznać naszą pasję? Kiedy działasz 

zgodnie ze swoimi wartościami widzisz inny świat. Świat wygląda dosłownie inaczej – 

faktycznie świat, który widzisz, jest inny niż świat widziany oczyma osoby pozbawionej 

pasji. Pasja jest bramą do natchnienia, w którym nasze umysły również płoną, ale 

ogniem pochodzącym z serca. Praca z pasją jest pracą zmysłową, wykorzystuje nasze 

ręce i wszystkie nasze zmysły. 

Praca i błogość 

Na drugim końcu spektrum cierpienia pojawia się błogość. Błogość jest stanem, który 

jest ponad radością i szczęściem. Błogość może spłynąć na nas nieoczekiwanie poprzez 

praktykę duchową lub może nadejść w wyniku wytrwałych kroków w wykonywaniu 

pracy, którą kochamy. Kiedy uczymy się płynąć zamiast walczyć, wtedy jesteśmy na 

drodze do błogości. 

Do naszej pracy możemy zapraszać łaskę i boską opatrzność. Wszystkie one: 

przepływ, błogość, łaska i boska opatrzność - są koncepcjami duchowymi. Cuda mogą 

i zdarzają się na tym świecie. To jest tajemnica, której nie musimy zrozumieć w pełni, 

zanim pozwolimy na to w naszym życiu. Podobnie jak nie musimy rozumieć 

elektryczności w pełni zanim włączymy światło w naszym domu.  

Praca i duchowość tak naprawdę nie mieszały się od stuleci, ale obecnie jest to 

ważniejsze niż kiedykolwiek, aby nasza praca była naczyniem dla naszego ducha. Praca 

w odłączeniu od naszego ducha może powodować cierpienie. Dobra wiadomość jest 

taka, że w dzisiejszych czasach możemy żyć życiem duchowym bez wycofywania się ze 

świata. Większość duchowych ludzi, których spotkałem, nie była w klasztorach, lecz 

różnych formach pracy.  

Błogość dzieje się, gdy wychodzimy poza stan znudzenia, stresu lub zmęczenia i 

zamiast tego uczymy się uzyskiwać dostęp do stanów zrelaksowania, kreatywności, 

jasności, ciekawości, uważności, pasji i mądrości. Praca staje się błogosławieństwem, 

kiedy zaczyna płynąć niczym woda poruszająca się wokół wszystkich przeszkód, udając 

się w kierunku naszych najwyższych wizji w życiu i pracy. 

Praca: Zamierzanie czegoś innego… 

Jak widzisz, ta książka bada podejście do pracy, które odrzuca akceptowanie cierpienia, 

a ta nowa droga naprawdę rozpoczyna się od innego ukierunkowania lub zestawu 

intencji. Te intencje mogą zorientować Twój umysł na to co chcesz zamiast tego, czego 

nie chcesz, a to z kolei wygeneruje więcej entuzjazmu i pragnienia. Kiedy robisz coś 

przeciwnego i skupiasz się na tym, czego nie chcesz, wkrótce za tym może nastąpić 

depresja. Intencja pracuje z tym, co jest i co może być. 
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Mając to na uwadze, każdy rozdział kończy się Deklaracją Intencji. Jest to zestaw 

intencji, które możesz wykorzystać lub dostosować do własnych celów, by pomóc Ci 

wyklarować, co chcesz doświadczyć w swojej pracy dziś, jutro, w przyszłym miesiącu, 

w przyszłym roku czy w następnej dekadzie. Jasność intencji jest ważna, gdy chodzi o 

znalezienie lub stworzenie pracy, którą kochasz.  

Przeważnie nie działamy z wyraźnymi intencjami w tym świecie. To wymaga 

pewnego poziomu świadomości. Przeważnie mamy sprzeczne intencje, które 

powodują sprzeczne wyniki na świecie. Te następujące poniżej intencje są oparte na 

nieograniczonej naturze miłości, współczucia, poczucia własnej wartości i możliwości. 

Każda intencja zaczyna się od stwierdzenia „Jestem gotów / gotowa!” 

 

 

Deklaracja intencji 

1. Jestem gotów/gotowa zauważyć i przetransformować wszelkie cierpienia 

wynikające z mojej pracy. Jestem gotów/gotowa uwolnić wszelkie ograniczające 

uwarunkowania, przekonania, założenia, nieświadome umowy, zobowiązania, 

dramaty, prześladowania, ratowania i świadomość ofiary, które wydają się mnie 

blokować. 

2. Jestem gotów/gotowa być bardziej autentycznym, obecnym, przytomnym  

i świadomym w moim życiu i pracy. Jestem gotów uwolnić wszelkie nadmierne 

poleganie na życiu na autopilocie. Jestem gotów, by być 100 procentowo odważnym 

sobą. 

3. Jestem gotów/gotowa przetransformować moją postawę i perspektywę w mojej 

pracy. Jestem gotów stawić czoła wszystkim moim obawom o teraźniejszość  

i przyszłość. Jestem gotów zobaczyć jasne, ekspansywne, zapraszające, pełne nadziei 

otwarcie przyszłości przede mną. 

4. Jestem gotów/gotowa przyznać, że mój czas na ziemi jest ograniczony. Jestem 

gotów przyznać, że mój czas jest cenny. Jestem gotów mądrze wykorzystać swój czas. 

5. Jestem gotów/gotowa przyjąć pełnię moich darów, zasobów, mocnych stron  

i talentów. Jestem gotów użyć mojego intelektu z moją wyobraźnią i intuicją. Jestem 

gotów do gry z moimi mocnymi stronami. Jestem gotów znaleźć swoją niszę na świecie. 

Jestem gotów słuchać informacji zwrotnych i wykorzystywać j je mądrze. 

6. Jestem gotów/gotowa na zabawę, humor, śmiech i kreatywną zabawę w mojej 

pracy. Jestem gotów podchodzić do siebie z lekkością. 
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7. Jestem gotów/gotowa na zabawnych, radosnych i wspierających ludzi wchodzących 

do mojego życia. Jestem gotów, aby dotrzeć do innych odkrywców i pionierów  

w wybranych przeze mnie dziedzinach. 

8. Jestem gotów/gotowa, aby moja praca była miłością. Jestem gotów poznać moje 

szczere wartości. Jestem gotów na to, aby entuzjazm i radość zagościły w mojej pracy. 

Jestem gotów kochać pracę, którą wykonuję. Jestem gotowy na ujawnienie mi pracy 

mojego życia. Jestem gotów wykreować swoją wymarzoną pracę. 

9. Jestem gotów/gotowa płynąć jak woda zamiast walczyć. Jestem gotowy do podjęcia 

działania bez wysiłku, zgodnie z moimi szczerymi wartościami. Jestem gotowy, aby być 

we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Jestem gotów, aby moja praca rozwijała 

się z łatwością i wdziękiem. Jestem gotów na pracę z coraz większą błogością. 

10. Jestem gotów/gotowa podjąć tę podróż i znaleźć własną drogę. Jestem gotów 

zaufać swojemu wewnętrznemu przewodnictwu i patrzeniu na tę wędrówkę, 

gdziekolwiek mnie ona zaprowadzi. 

 

 


