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Zakoñczenie – o tym,
¿e warto siê wyprostowaæ

Kiedy jesteśmy dość długo na Drodze Życia, a droga nie była
taka wyboista i kręta, to zwykle rozpoczynamy poszukiwania
recept, jak żyć tak samo dalej. Jak nie stracić tego, co już
osiągnęliśmy i jak poprawić to, co nam się nie udało. Szukamy
lepszych przewodników, map; interesujemy się „nawigacją
życiową”. W naszych głowach coraz intensywniej kołaczą się
pytania dotyczące sensu życia: „Czy na pewno idę po dobrej
drodze?”. Ale niezależnie od tego, co osiągnęliśmy i jakie ponie-
śliśmy już porażki, i ile już razy dostaliśmy życie do „poprawki”,
chcemy pozostać na tej drodze jak najdłużej. Jeden z filozofów
powiedział kiedyś, że „chętnych na tamten świat byłoby zdecy-
dowanie więcej, gdyby Droga nie prowadziła przez cmentarz”.

No właśnie, jak żyć dalej, aby dożyć sędziwego wieku? Czy
jest jakiś sposób na pogodną spokojną długowieczność? Taką
zdrową spełnioną długowieczność? Jak odejść z tego świata
„sytym życia”?

Jest taka prosta recepta, którą chce podać na końcu tej książ-
ki. Można ją zawrzeć w dwóch słowach: WYPROSTUJ SIĘ!
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I nie chodzi tu tylko o postawę ciała, ale o ciągłe i całkowite
„trzymanie prosto” swojego człowieczeństwa – fizyczne,
umysłowe i duchowe. Taka postawa pozwoli iść przez życie
z wewnętrznym i zewnętrznym spokojem; z pewnością i prze-
konaniem, że masz wszelkie możliwości, aby poradzić sobie
ze wszystkimi problemami, które mogą się wydarzyć. Jestem
przekonany, że nie ma lepszej recepty na odważny, pogodny,
pełen sukcesów i długi marsz po Drodze Życia.

Filozofia chińska twierdzi, że nie masz wpływu na DROGĘ
– masz wpływ na sposób poruszania się. Możesz człapać albo
biec; możesz bawić się albo pracować, możesz upadać i tak
trwać albo podnosić się – „wcześniej rozglądając się, co można
podnieść” – i już nigdy więcej nie upaść. To zależy od Ciebie.
Jeżeli zobaczysz przeszkodę – mur nie do przejścia, to możesz
walić głową (baran ma dużą siłę przebicia) i żalić się na los,
który te przeszkodę ustawił, albo poczekać spokojnie na kogoś,
kto będzie szedł z „drabiną”, i skorzystać z pomocy.

Idź prosto. Wyciągnij się spokojnie w górę, ale nie napinaj
mięśni. Trzymaj głowę, jak najwyżej. Unieś się... czubkiem gło-
wy, a Twoje nogi nie będą odczuwały obciążenia. Ten czubek
głowy jest bardzo ważny – wyciągnij się bardzo naturalnie,
pamiętając o rozluźnieniu. Zachowasz wtedy równowagę
i lekkość. Staraj się iść lekko, spokojnie, równo – nie szuraj
nogami, nie człap i nie potykaj się. Wysuń lekko do przodu
klatkę piersiową i skieruj ją do góry. Nie podnoś i nie cofaj
ramion. To wcale nie jest takie proste, ale warto się do tego
przyłożyć, bo kiedy nauczysz się prostować fizycznie, szybko
dostrzeżesz pozytywne zmiany w swojej osobowości. Zmieni
się Twoje postrzeganie świata, odnoszenie do ludzi i otaczają-
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cych spraw, a przede wszystkim chęć życia. Nie zdziw się
także, kiedy znajomi i bliscy zaczną Ci się przyglądać uważnie
i z zainteresowaniem. To wyprostowanie fizyczne ma swoje
głębokie uzasadnienie czysto fizjologiczne. Mięśnie stają się bar-
dziej prężne; wysunięta i otwarta klatka piersiowa pozwala na
głębsze oddychanie i lepszą wymianę tlenu w płucach, krew
krąży swobodniej i lepiej zasila inne organy. Starsi ludzie, któ-
rzy są wyprostowani, fizycznie nie tylko wyglądają młodziej
i czują się młodziej, ale medycznie są młodsi.

Będzie Ci wtedy łatwiej zrealizować także drugą receptę:
wyprostuj się umysłowo! Człowiek staje się czymś na wzór
swoich myśli. Jest o tym cała ta książka; a zatem nie garb się
umysłowo. Nie napełniaj swojego umysłu myślami o strachu,
gniewie, żalu, nienawiści, winie czy zazdrości. Wszystko na tym
świecie zaczyna się od myśli. Jeżeli od takich myśli zaczniesz,
to co osiągniesz? Pozwól, aby Twoje myśli biegły prosto do
szczęścia, sukcesu, spełnienia. Myśl zawsze w kategoriach wspa-
niałości i wielkości. Nie roztrząsaj problemów przeszłości, nie
rozdrapuj ran. Przeszłość już była! Uważaj, aby nie utknąć
w teraźniejszości. Myśl zawsze o tym, co przyniesie przyszłość...
To w niej spędzisz resztę swojego życia. Myśl twórczo: „Co
powinienem zrobić, aby było inaczej, aby było lepiej?”. Jak
mogę ulepszyć samego siebie? Ucz się wszystkiego, co Cię inte-
resuje, bądź ciekawy świata i gromadź „materiał” umysłowy.
Czytaj książki motywacyjne, słuchaj kaset o pozytywnym
myśleniu, stosuj afirmacje i autosugestie działające na podświa-
domość, weź udział w kursach rozwijających umysł, intuicję
i pozytywne myślenie; otaczaj się ludźmi, od których możesz
się czegoś nauczyć. Niczego się nie zbuduje bez dobrych mate-



riałów na fundament. Wszystko zawsze dodawaj i mnóż, a zdzi-
wisz się, jak wspaniały świat zacznie Cię otaczać, jak zaczniesz
być podziwiany przez innych ludzi. To będzie Twój świat.
Będziesz chciał w nim żyć jak najdłużej.

Wyprostuj się Duchowo. Uwierz w siebie i swoje możliwości.
Powtarzaj jak najczęściej małe czteroliterowe słowo: MOGĘ.
Jest to najpotężniejsze słowo duchowe, które odmieniane na
różne sposoby daje wiarę we własne możliwości i siłę do osiąga-
nia wyznaczonych celów. To słowo usuwa przeszkody, prostuje
drogę, eliminuje pecha, odpycha zły los, unosi nad przepaściami
problemów, stwarza możliwości. Umacnia wiarę, precyzuje pra-
gnienia i daje siłę do życia. Jedno małe słowo „nie” dodane do
słowa „mogę” powoduje, że ludzie upadają na duchu – popa-
dają w przygnębienie i tracą odwagę, załamują się wewnętrznie,
stają się bierni wobec wyzwań losu, nieszczęśliwi, zagubieni. Nie
widzą sensu dalszego życia. To jedno małe słowo „nie” wyzna-
cza różnicę między życiem a śmiercią.

Jak odzyskać siłę duchową? Prostując się. Pamiętaj o tym,
rozmawiając ze swoimi rodzicami i dziećmi; uczniami, wy-
chowankami, partnerami i przyjaciółmi. Te dwa pozytywne
słowa pozwolą im odzyskać pewność siebie, ujrzeć sens życia...
I wtedy Ty także go ujrzysz. I wtedy zrozumiesz, po co jesteś
na tym świecie.

Wyprostuj się i uśmiechnij się!

Boskie opóźnienia nie są Boskimi odmowami!

Zbigniew Królicki


