Happy life. Sztuka odpuszczania to ciepła i życiowa książka, do której chce się wracać, by czytać ją
wciąż na nowo, szukając w niej inspiracji, uniwersalnej mądrości i pokrzepienia.
Kasia Bem podpowiada w niej, co i jak odpuścić, żeby zacząć żyć pełnią życia tu i teraz. Czerpiąc z jogi
i ze wschodnich filozofii, opisuje 12 najpopularniejszych pułapek umysłu, w które wpada
większość z nas i podsuwa sposoby, jak ich unikać. Wyposaża czytelnika w narzędzia MOC‑y: proste
medytacje, techniki oddechowe, ćwiczenia, które pomagają przeżywać życie jako CUD bez czekania
na cud. I przekonuje, że CUD‑em jest każdy z nas.
Świetna i mądra książka dla tych, którzy pragną wolności i szczęścia. W prosty, a jednocześnie wnikliwy sposób
dociera do esencji różnych tradycji duchowych, tego, co w nich żywe i zawsze aktualne. Przynosi ukojenie,
sprowadza do Tu, do Teraz.
Nitya Patrycja Pruchnik, nauczycielka duchowa
Zgoda, życie nie polega na byciu zajętą. Ale żeby wreszcie odpuścić i wejść na ścieżkę ulgi, nie zatracając się
jednocześnie w obojętności, warto mieć sprawdzone narzędzia MOC‑y, bo odpuszczanie to też sztuka. Kasia Bem
dzieli się zdobywaną, praktykowaną przez lata mądrością, jak wypisać się z wyścigu i zbliżyć do stanu czystego bycia.
Anna Maruszeczko, dziennikarka, autorka, podcasterka
Ze wszystkich rzeczy, które nas blokują, największe są nasze przekonania. To chyba pierwsza taka książka joginki,
która nie pisze tylko o medytacji i oddechu, ale też właśnie o tym, jak zmienić własne przekonania po to, byśmy byli
szczęśliwą, integralną całością.
Julia Izmalkowa, badaczka, psycholożka, autorka psychomama_julia
Potrzebowałam tej książki. Przyszła do mnie w samą porę, akurat gdy szukałam odpowiedzi, jak powstrzymać się
od działania bez wytchnienia, od wywierania wpływu na innych i ciągłego przesuwania granic. Kasia Bem pokazała
mi, jak przestać i łagodnie przejść do bycia. Wsunęła mi między żebra wielkie prawdy Wschodu, które dotąd mnie
onieśmielały. Znalazła dla nich proste, życzliwe słowa, a ja zobaczyłam w nich nową drogę.
Paulina Wilk, pisarka i dziennikarka
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Zamiast wstępu

a książka jest o tym, że życie na najwyższych obrotach to nie to samo co pełnia życia. A także o tym,
jak płynąć z prądem, a nie pod prąd, by żyło się
łatwiej: bez wysiłku, zmagań i marnowania energii. Zdaję
sobie sprawę z tego, jakie to trudne (choć paradoksalnie:
dziecinnie proste) przestać stawiać życiu opór i odpuścić kontrolę. Jednak wiem także, że jest to umiejętność
dostępna każdemu, dosłownie w minutę. I tym chcę się
z Tobą podzielić w tej książce.
Moim celem jest przedstawienie Ci światopoglądu, który radykalnie odmienia życie. Jednocześnie uprzedzam:
nie znajdziesz tu gotowego programu, który w kilka dni,
tygodni czy miesięcy sprawi, że staniesz się najlepszą wersją siebie. To niemożliwe, bo już nią jesteś. Jeśli nie widzisz
tego w ten sposób, to dlatego, że nie umiesz, nie chcesz lub
boisz się sobie odpuścić. Ale spokojnie – większość z nas
tak ma. Chcę Ci przede wszystkim przekazać, że wszystko
jest z Tobą w porządku. Że nie musisz się tak bardzo sta-
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rać, ciągle rozwijać i udoskonalać. Nie ma potrzeby stale
wszystkiego naprawiać, zmieniać, ulepszać. Naprawdę istnieje inna droga niż mocowanie się z życiem, nieustanna
kontrola, dążenie do perfekcji. Mój podstawowy przekaz
dla Ciebie to: zostaw, odpuść, odpręż się, wyluzuj, daj spokój. Już jest dobrze. Tak jak jest.
To, o czym piszę w tej książce, nie jest nowe. Z wiedzy,
którą się dzielę, czerpią joga, ajurweda, buddyzm i znacznie nowsze koncepcje, takie jak mindfulness czy medytacja
transcendentalna. Zachód całymi garściami bierze z mądrości Wschodu i przerabia ją na swoje potrzeby. Nie ma
w tym nic złego, jednak zbyt często gubiona jest esencja.
Joga, zamiast być drogą do wyzwolenia, staje się sposobem na jędrne ciało, a medytacja, zamiast prowadzić do
odpuszczenia sobie, ma zrobić z nas pracowników roku.
Zamiast stawać się wolni, stajemy się wydajni. Zamiast
być, coraz więcej robimy.
Nie o to chodzi.
Sztuka odpuszczania to nic innego jak umiejętność bycia tu i teraz bez oczekiwania, by to, co jest, było inne, niż
jest. Nie ma nic wspólnego z rezygnacją, obojętnością czy
zaniechaniem. To specyficzna postawa życiowa, w której
akceptujesz rzeczywistość bez zniekształceń, ze wszystkimi jej przejawami i zrozumieniem, że nic nie jest w istocie
dobre ani złe. Wszystko jest wyłącznie takie, jakie jest. To
dopiero Twoja reakcja na rozmaite odcienie rzeczywistości, sposób postrzegania okoliczności, nastawienie wobec
życia czynią je dobrym lub złym, znośnym albo nieznośnym, szczęśliwym bądź nieszczęśliwym.
Dopiero gdy przestajesz pragnąć, żeby było inaczej,
możesz się odprężyć i zacząć doświadczać pełni oraz we-
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wnętrznego rozluźnienia. Od tego momentu na ogół
wszystko w Twoim życiu zaczyna się układać, choć nie zawsze po Twojej myśli. I bardzo dobrze, gdyż często to właśnie Twoje myśli, plany i potrzeba kontroli najbardziej Cię
ograniczają, usztywniają i unieszczęśliwiają. Paradoks polega na tym, że im szybciej pozwolisz życiu wydarzać się
bez stawiania oporu temu, jak się ono wydarza, tym mniej
sił będziesz tracić, płynąc pod prąd. Tym więcej spokoju
i radości odnajdziesz w sobie każdego dnia.
Sztuka odpuszczania, którą zaczęłam praktykować
wiele lat temu i którą codziennie doskonalę, przyniosła
mi spełnienie, spokój, radość i zadowolenie z codzienności, bez nieustannej potrzeby jej udoskonalania, oraz wewnętrzną równowagę. Codziennie mam kontakt ze źródłem tego stanu – duszą, którą odzyskałam, gdy zaczęłam
odpuszczać.
Mam nadzieję, że moje doświadczenia okażą się dla
Ciebie inspirujące, a światopogląd, którym się podzielę, sprawi, że również Twoje życie stanie się pełniejsze
i prostsze.
Z życzliwością i pasją
Kasia Bem

Rozdział
pierwszy

CUD to TY:
Ciało, Umysł, Dusza,
czyli Człowiek

Wszechświat udzieli Ci takich lekcji,
które będą najbardziej pomocne,
byś mógł się stać najwspanialszą
wersją samego siebie.
Ralph Smart
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Nie przesuwa się gór

oncept odpuszczania był mi w „poprzednim życiu” zupełnie obcy. Moje ego miało rozmiary
Mount Everestu, a umysł skakał jak pijana małpa, którą właśnie ukąsił skorpion. Interesowało mnie to,
co znakomitą większość śmiertelników, czyli świat wyłącznie na moich warunkach. Miało być tak, jak ja chcę.
Po mojemu i bez kompromisów. Nietrudno sobie wyobrazić, że taka postawa kreowała ogromne napięcia. Wewnętrzne i zewnętrzne.
Wyobraź sobie, że cały czas przesuwasz góry. Wymaga
to gigantycznej energii, zaangażowania ogromnych nakładów sił i środków, tak wielkich, że często lepiej przyjąć, że gór przesunąć się nie da. Nieustanne próby zmiany
naturalnego stanu rzeczy naruszają subtelną równowagę
i porządek Wszechświata. W jodze i innych wschodnich
filozofiach czy systemach medycznych umiejętność utrzymywania równowagi jest podstawą zachowania zdrowia i udanego życia. Chińskie jin i jang, buddyjski złoty
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środek, ajurwedyjskie leczenie przez równoważenie –
koncepcje te wyrażają dążenie do harmonii. Możemy być
więcej niż pewni, że gdy przebywamy przez dłuższy czas
w nierównowadze lub kiedy tę równowagę zaburzamy,
stanie się coś, co będzie dążyło do jej przywrócenia. Na
ogół będą to wydarzenia gwałtowne, czasem tragiczne.
Według wschodnich systemów to oczywista korelacja,
której na Zachodzie zdajemy się nie rozumieć. Obecnie
dużo słyszymy o nagłych załamaniach psychicznych, wypaleniu zawodowym czy gwałtownych zachorowaniach.
Większość z nas zna ofiary niezrównoważonego stylu
życia – to nasi bliscy albo my sami. Im częściej działamy
wbrew sobie i naturze innych ludzi czy zjawisk, im mniej
mamy cierpliwości, im bardziej nam się
Im częściej
śpieszy, im bardziej chcemy zmieniać zadziałamy wbrew
staną rzeczywistość, im większą presję wysobie, tym większe
wieramy na siebie i otoczenie, tym większe
prawdopodobieństwo, zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wyjże nie wyjdzie
dzie nam to na dobre. Nie namawiam do
nam to na dobre.
nicnierobienia i poniechania prób zmiany
rzeczywistości na lepsze. Joga, której uczę,
jest określana jako „umiejętność w działaniu”. Działajmy
zatem, ale mądrze, umiejętnie. Nie z poziomu wąskiej
perspektywy ślepego, pazernego, przysłoniętego pragnieniami oraz iluzjami ego, ale przebudzonej, uważnej
świadomości, która rozważa, co jest najlepsze, najbardziej
odpowiedzialne i najmniej krzywdzące w danej sytuacji.
Wkładając w nasze działania dokładnie tyle energii, ile
jest potrzebne. Bez marnowania naszych zasobów, spokojnie, uważnie, z namysłem.
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Przyjrzyjmy się górze. Może nie trzeba jej przesuwać?
Być może wystarczy wydrążyć tunel albo zrobić objazd?
Podobnie możemy postąpić z ludźmi.
Dlaczego za wszelką cenę pragniemy
Dlaczego za wszelką cenę
zmieniać wszystkich wokół? Gdzie popragniemy zmieniać
działy się empatia, szacunek, tolerancja,
wszystkich wokół?
zrozumienie, akceptacja? Gdzie jest miłość? Gdzie przestrzeń oraz czas na zmiany? I czy naprawdę są konieczne?
Skoro już tak bardzo chcemy zmian, zacznijmy je od
siebie.

