Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na
nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich
niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Jan Paluch
Fotografia na okładce: Soulmate Studio
Ilustracje w książce: Jacek Walkiewicz

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie?pelmoc
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-8095-5
Copyright © Jacek Walkiewicz, Helion 2014
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci

Wykáad „Peána MOC moĪliwoĞci”

7

1. Peána MOC moĪliwoĞci

17

2. Jestem z pokolenia…

21

3. Byü bohaterem swojego Īycia to akt odwagi

31

4. Leü za marzeniem, które w sercu mieszka

41

5. Puk, puk Ɇ strach puka do drzwi

59

6. Pasja rodzi profesjonalizm

79

7. PodróĪe ksztaácą wyksztaáconych

103

8. Co mi siĊ udaáo, a co zrobiáem

125

9. Ludzie listy piszą

139

10. MOC celów

149

11. Koncert ĪyczeĔ, czyli co ĪyczylibyĞmy sobie wiedzieü

159

DziesiĊü ksiąĪek, które polecam

Kup książkę

189

Poleć książkę

NOTATKI

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 4.

LeÊ za marzeniem,
które w sercu mieszka

Gdy w sieci ukazaá siĊ mój wykáad, dostaáem setki maili z pytaniami,
jak to jest z marzeniami. Czy je realizowaü za wszelką cenĊ, czy nie?
Czy rzuciü studia i budowaü na przykáad gitary, czy moĪe jednak najpierw skoĔczyü naukĊ, a potem zająü siĊ biznesem? Tego nie wiem.
I tego nikt nie bĊdzie wiedziaá. ĩycie jest ciągiem decyzji, które determinują nastĊpne decyzje, a one kolejne i tak dalej. ĩyjemy w czasach,
kiedy szybkie dojĞcie do celu ȸ najlepiej w blasku fleszy i przy rekordowej
popularnoĞci na Tweeterze, Facebooku
czy YouTubie ȸ jest waĪniejsze od samej drogi, którą trzeba pokonaü. DuĪo
mówiĊ o marzeniach na swoich wykáadach. Kamper, o którym opowiadam, staá siĊ wáaĞnie symbolem
speánionych marzeĔ i tego, co warto, chociaĪ nie musi siĊ opáacaü.
Kiedy mówiĊ o kamperze, to dlatego, Īe áatwo go zwizualizowaü. Przykáad ciekawy, nietuzinkowy. Wspominam teĪ, Īe marzyáem o kamperze, odkąd jeĨdziáem na kempingi jeszcze jako student, zatem
odnoszĊ siĊ do marzenia sprzed dwudziestu paru lat. To marzenie
materialne, wiĊc bardzo áatwe do pokazania. Marzenie, które dzisiaj
w Polsce moĪna zrealizowaü, a to, co jest do tego potrzebne, to Ğrodki
finansowe i oczywiĞcie decyzja o zakupie. Ale w tej opowieĞci waĪne
są teĪ inne wątki. Jeden to ten o wsparciu Īony, bez którego bym siĊ
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z tego zakupu wycofaá. Drugi wątek dotyczy okresu wieloletniego
oczekiwania na realizacjĊ, czyli wiąĪe siĊ z Īyciową cierpliwoĞcią.
Jest jeszcze jeden, który wynika z kontekstu pokoleniowego. KiedyĞ
bowiem kupno takiego samochodu byáo dla mnie na tyle nierealne,
Īe nawet nie odwaĪyábym siĊ nazwaü tego swoim marzeniem. Dlatego
dla mnie ten kamper jest nie tylko zrealizowanym po latach marzeniem, lecz takĪe potwierdzeniem, Īe ĪyjĊ w czasach, o których nawet
nie Ğniáem jako nastolatek. Kamper staá siĊ symbolem wolnoĞci.
KupujĊ kampera, bo chcĊ, jadĊ nim, gdzie chcĊ, i to bez wiz, parkujĊ
tam, gdzie inne kampery, mam takie same przejĞciówki do gniazdek
kempingowych jak inni turyĞci ȸ jestem Europejczykiem. Wiem, Īe
máodym ludziom moĪe byü trudno to zrozumieü, ale ja dobrze pamiĊtam czasy, kiedy przejazdy przez granice byáy traumatycznym przeĪyciem, poniewaĪ celnicy róĪnych krajów potrafili rozebraü samochód,
zajrzeü turyĞcie we wszystkie otwory ciaáa, a do tego zabraü to, co ma
w samochodzie, bo albo tego nie zgáosiá tam, gdzie powinien, albo nie
ma paragonu, który powinien mieü. Kiedy kilka lat temu na Wyspach
Kanaryjskich kupiáem maáy odtwarzacz DVD, to sprzedawca nie daá
mi paragonu. Zdaáem sobie z tego sprawĊ dopiero przed powrotnym
lotem do Polski i wpadáem w panikĊ. „Mogą mi go zabraü na granicy,
bo nie mam paragonu!” — ta myĞl lataáa mi po gáowie jak dziki bąk.
Mówiáem sobie: „Jacek, uspokój siĊ. Nie ma granic. Nic ci nie zabiorą”.
Kiedy szedáem przez bramkĊ „nic do oclenia”, to miaáem uczucie, jakbym siĊ cofnąá w czasie. Wydawaáo mi siĊ, Īe celnicy widzą po mnie,
iĪ mam coĞ bez paragonu. Ale nic siĊ nie zdarzyáo. Bo nie mamy granic.
Bo jestem wolny. Dlatego kamper, którego kupiáem, to coĞ wiĊcej
niĪ kamper ȸ to symbol wielorakiej wolnoĞci, równieĪ tej wolnoĞci
wyboru, dokąd i kiedy jadĊ, co zwiedzam i gdzie bĊdĊ spaá. WiĊc
WOLNOĝû i marzenia bardzo mi siĊ áączą w nierozerwalną caáoĞü.
Nie ma wolnoĞci bez marzeĔ i nie ma marzeĔ bez wolnoĞci ȸ przynajmniej tej w gáowie, myĞlach, sercu.
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Byü moĪe marzenia wynikają z braku czegoĞ, z deficytu zaspokojenia jakichĞ potrzeb. Wydaje nam siĊ, Īe gdybyĞmy je zaspokoili, to
Ğwiat byáby piĊkniejszy, a my szczĊĞliwsi. Te marzenia bardzo związane są ze Ğwiatem dziecka, z tym, w jakiej rodzinie dorasta, czego
mu brakuje, a czego ma pod dostatkiem, ale pewnie jest równieĪ tak,
Īe niektóre marzenia przyklejają siĊ do nas, przypadkowo, niespodziewanie. Tak nagle i bez zapowiedzi. Wystarczy, Īe przeczytamy
o czymĞ w ksiąĪce, zobaczymy coĞ w telewizji, ktoĞ nam o czymĞ
opowie, zauwaĪymy coĞ na ulicy, a pojawia siĊ taka myĞl: chciaábym
to mieü, chciaábym tego spróbowaü, chciaábym tego doĞwiadczyü.
Potem ta myĞl, której pojawieniu siĊ towarzyszyáa jakaĞ, najczĊĞciej
pozytywna emocja, staje siĊ ideą. Idée fixe. A idee potrafią byü nieĞmiertelne, wiĊc trzymamy je w gáowie czy w sercu przez wiele lat.
Czasami jako doroĞli ludzie wracamy do tych dzieciĊcych idei i wcielamy je w Īycie, choü one juĪ inaczej smakują, bo oczami dziecka
zostaáy wyidealizowane, a oczami dorosáego nie są tak odbierane,
jednak zrealizowanie ich daje poczucie zamkniĊcia, dokoĔczenia, speánienia. Czasami wystarczy sama myĞl typu: „MogĊ to zrobiü”. Ale
juĪ nie chcĊ. Wystarczy mi sama ĞwiadomoĞü, Īe mogĊ. Dlatego Ĩródáa
marzeĔ są wielorakie i czasami juĪ sami nie wiemy, dlaczego chcemy
coĞ zrobiü, osiągnąü. A warto wiedzieü, aby móc po marzenia siĊgnąü
Ğwiadomie. ĝwiadomie ponosiü koszty, wyrzeczenia, wysiáek. I Ğwiadomie potem odcinaü kupony od tego szczĊĞcia.
MyĞląc i mówiąc o marzeniach, mam na myĞli nie tylko to, co siĊ
da kupiü, ale równieĪ wszystko to, czego kupiü siĊ nie da, a w caáej
tej filozofii realizacji marzeĔ jest bardzo waĪne, a mianowicie drogĊ
do tego, co zasialiĞmy gáĊboko w sercu.
Marzenia to sprawa indywidualna. KaĪdy sam szuka swojej najlepszej do nich ĞcieĪki, trudno bowiem iĞü po czyichĞ Ğladach. Trudno
teĪ znaleĨü dobrego przewodnika, bo przewodnik pokazuje to, co zna,
lubi i chce pokazaü. Wycieczki biegną szybko i zaliczają kolejne atrakcje,
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swoje Īycie natomiast naleĪy przejĞü spokojnie, oglądając to, co siĊ
chce zobaczyü, odkrywając to, czego nikt by nie pokazaá. Trzeba wchodziü w uliczki, na których dla innych nie ma nic ciekawego, przystawaü tam, gdzie wycieczki siĊ nie zatrzymują. Gáówne atrakcje są
peáne turystów, a podróĪników na ogóá tam nie spotkasz. BądĨ Īyciowym podróĪnikiem: wyjeĪdĪasz i nie wiesz, kiedy wrócisz i z którego
kierunku.
Jest wiele ksiąĪek o tym, jak przyciągaü i realizowaü marzenia,
o tym, jak malowaü mapy marzeĔ i jak afirmowaü. Ja z nich nie korzystam. MoĪe dlatego, Īe choü uwaĪam marzenia za bardzo waĪny element Īycia ȸ wspierający, motywujący, czĊsto jedyny, który pozwala
przetrwaü trudne chwile ȸ to nie podporządkowujĊ swojego Īycia
tylko marzeniom. Staram siĊ zadbaü o ten czas, który jest przed ich
realizacją, czyli o drogĊ, która do nich prowadzi. Zgadzam siĊ z tymi,
którzy mówią, Īe waĪna jest droga,
a nie sam cel. Ta droga to w przewaĪającej mierze proza Īycia ȸ ona prowadzi do marzeĔ i ona wypeánia wiĊkszą czĊĞü naszej egzystencji. MoĪe zacząáem dosyü póĨno realizowaü swoje
marzenia i dotaráo do mnie, Īe samo
mieü to za maáo, cenniejsze bowiem jest to, co siĊ robi, aby mieü.
Potem odkryáem, Īe jeszcze waĪniejsze jest to, kim siĊ stajĊ, gdy robiĊ
to, co robiĊ, a to, co bĊdĊ z tego miaá, jest juĪ produktem ubocznym.
KaĪdy jednak jest na jakimĞ swoim indywidualnym etapie i tam
powinien szukaü, zaglądając w zakamarki swojego umysáu i swojej
duszy, i w nich odnajdowaü to, co jest indywidualną wizją Īycia i indywidualną metodą jej realizacji. Nie ma poraĪek, są tylko lekcje. RóĪne
konsekwencje ȸ czasami nieodwracalne, ale to wiemy dopiero po
fakcie.
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O momencie zwrotnym w moim Īyciu opowiadam od lat. To
chwila, kiedy mój syn Jan prosi mnie o kupno trampoliny do skakania, a ja go pytam, po co mu ona. Wówczas on, ze zdziwieniem czternastolatka, odpowiada: „Aby skakaü, ojciec” ȸ i ta chwila zmieniáa
moje Īycie. Bo inspirowaü oznacza tchnąü ducha i Jasiek go tchnąá we
mnie. To tak, jakbym czuá, Īe brakuje mi powietrza po wodą, i nagle
wydostaá siĊ na powierzchniĊ, i zaczerpnąá z caáych siá, aĪ do bólu
klatki piersiowej ȸ tak siĊ poczuáem. Jakbym nagle zassaá nowe Īycie.
I w ciągu kilku lat zrealizowaáem te máodzieĔcze marzenia. Zaczynając od motorówki. Miaáem wtedy trzydzieĞci siedem lat. Do tego
czasu moje Īycie toczyáo siĊ swoim rytmem i wypeániaáa je gáównie
proza Īycia. Po sáynnych sáowach syna nie byáo widaü jakiejĞ rewolucji w moim zachowaniu ȸ zmiany byáy we mnie. Zmieniáo siĊ moje
podejĞcie do robienia i odkrywania róĪnych nowych rzeczy, pojawiáo
siĊ bowiem poczucie, Īe wiele z tego, co robimy, robimy po nic ȸ ot,
z ciekawoĞci. Aby zrobiü, aby zmierzyü siĊ ze sobą, aby poznaü nowe
perspektywy, kolory, smaki. I aby kiedyĞ nie mówiü, Īe chcieliĞmy,
ale… I aby byáo kiedyĞ o czym opowiadaü wnukom i prawnukom.
Aby móc zacząü opowieĞü tak: „Dziadek kiedyĞ postanowiá, Īe pojedzie do Afryki, bo go ten kontynent ciekawiá i fascynowaá”, a gdy wnuk
zapyta: „I co?”, odpowiedzieü: „I dziadek pojechaá, aby sprawdziü
samemu, jak tam jest. I do dzisiaj dziadek wstaje rano i robi krok
do przodu ȸ w tym co robi. I moĪe to nie są juĪ wielkie kroki, lecz
kaĪdego dnia dziadek idzie przez Īycie, a nie leĪy i zrzĊdzi, Īe chciaáby
to czy tamto, ale juĪ jest za stary, a jak byá máodszy, to nie mógá, bo
musiaá…” ȸ takie rozmowy chciaábym prowadziü z wnukami. A poniewaĪ Īycie nie jest nieograniczone i na wszystko jest wáaĞciwy czas,
to staram siĊ rozpoznawaü, na co aktualnie jest wáaĞciwy moment.
O wnukach jeszcze nie myĞlĊ -. Zresztą gdy zostanĊ dziadkiem, to
moja w tym zasáuga bĊdzie raczej znikoma.
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A na co teraz jest czas w Twoim Īyciu? Co Ci podpowiada
serce?
Motywy, jakie stoją za ludzkimi decyzjami, są bardzo róĪne. I róĪnie teĪ ludzie uzasadniają swoje wybory. Ale czy muszą w ogóle je
uzasadniaü? Ich wybory wynikają z ich odpowiedzialnoĞci, wartoĞci,
wizji, celów itd. JeĞli kobieta zostawia malutkie dziecko i idzie zmierzyü siĊ z wielkimi górami, ryzykując Īycie, to na pewno spotka siĊ
z potĊpieniem ze strony wielu osób. Ona tĊ decyzjĊ moĪe uzasadniaü
na wiele sposobów. Ale czy powinna? Wiadomo, Īe dzieci, partnerzy,
rodzice, przyjaciele ȸ wszyscy, z którymi mamy jakiekolwiek spoáeczne czy emocjonalne korelacje ȸ ponoszą skutki naszych decyzji.
Tak byáo zawsze i tak zawsze bĊdzie. Dlatego uwaĪam, Īe marzenia
są sprawą osobistą i indywidualną, niepodlegającą ocenie. Mogą byü
realne, ale równieĪ prawie nierealne. Mogą byü trudne do zrealizowania, odbiegające od naszych dotychczasowych doĞwiadczeĔ, skrajnie szalone. I wciąĪ są po nic ȸ prócz tego, aby je zrealizowaü. ĝwiat
bez samolotów mógáby istnieü jeszcze kilka tysiĊcy lat, ale to cudownie,
Īe ktoĞ uznaá, iĪ niebo nie jest ograniczeniem i warto siĊ w nim zanurzyü ȸ i zawsze pamiĊtam o tym, kiedy siedzĊ w samolocie, który rozpĊdza siĊ na pasie startowym, osiągając peáną MOC.
Bo marzenia siĊ realizuje, a nie czeka, aĪ siĊ zrealizują. Bo bycie
marzycielem wizjonerem to nie to samo co bycie marzycielem áapaczem iluzji. Jeden aby lataü buduje samolot, a drugi czeka, aĪ mu
urosną skrzydáa. àapacz iluzji wymyĞla nowe marzenia ȸ zupeánie
„od czapy”, jak powiedzieliby jego przyjaciele ȸ nic dalej nie robi
i narzeka, Īe Īycie mu nie sprzyja. Staje siĊ ofiarą filozofii, której do
koĔca nie rozumie. Marzenia siĊ realizuje, a nie czeka, aĪ siĊ zrealizują ȸ to moje Īyciowe motto. KtoĞ mnie zapytaá, czy to znaczy, Īe
moĪe siĊgnąü po cudzą ĪonĊ. Pewnie moĪe, ale przecieĪ nie takie intencje ukryte są w tym zdaniu. Trzeba w Īyciu nauczyü siĊ czytaü poezjĊ ȸ
bo dobra poezja jest pomiĊdzy sáowami. W podtekĞcie. W kontekĞcie.
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