
Dziś ostatni krok Maratonu Minimalisty. To może się wydać zabawne, ale pisząc ten wpis, autentycznie jest 
mi smutno. Mam wrażenie, że to mój ulubiony cykl na tym blogu. Ale nie ma co się mazać. Czas na podsu-
mowanie. 

Długo zastanawiałam się, jak dobrze spuentować cały ten szereg wpisów, szukałam czegoś, co faktycznie 
zasługuje na miano kroku wieńczącego cały cykl. Doszłam jednak do wniosku, że to wcale nie powinien 
być kolejny krok. Nie powinno to być kolejne zadanie, które wymaga od nas jakichkolwiek zmian, ulepszeń 
czy poświęceń.

Tak jak w cytacie na wstępie - nasze całe życie składa się z pojedynczych dni, zadbajmy więc o to, by każdy 
z nich był wyjątkowy. A będzie, jeśli tylko nie zapomnimy o kilku ważnych rzeczach. 

Życie to TERAZ. Nie jutro ani nie wczoraj. 
Dzisiaj. Tylko tutaj toczy się prawdziwe życie. To nie roztrząsanie błędów z wczoraj, ani lęk przed tym, co 
ma dopiero nadejść. 

“Bądź szczęśliwy w tym momencie. Ten moment to Twoje życie” - Omar Khayyam

Każdy nowy dzień to nowy początek. 
Jeśli coś Ci się w życiu nie udało, to wcale nie oznacza, że już wszystko stracone. Nie ma takich przypadków 
i decyzji, które warunkowałyby całe Twoje życie. Miej świadomość, że co rano wstajesz z nową, niezapisaną 
kartką. Dostajesz kolejne, magiczne 24 godziny życia. I tylko Twoja w tym głowa, jak je właściwie wyko-
rzystać. 

Piękno życia polega na tym, że każdego ranka masz szansę, by zacząć na nowo. Kończ każdy dzień z satys-
fakcją, uświadom sobie że zrobiłeś/aś tyle ile mogłeś/aś zrobić. I zrobiłeś/aś to najlepiej jak tylko się dało. Nie 
rozmyślaj przed snem o tym, co nie wyszło. Jutro jest nowy dzień i okazja by zacząć na nowo. 

Nic nie trwa wiecznie. Na szczęście i niestety.
Życie to jedna wielka zmiana, na którą warto się otworzyć. Rzeczy, ludzie i zdarzenia przychodzą i odcho-
dzą. Jak fale na morzu - po jednych będą następne. 

Nie przywiązuj się do rzeczy. Z trzech powodów: przede wszystkim zawsze możesz je stracić. Poza tym nie 
możesz ich zatrzymać wiecznie, na koniec życia nie możesz wziąć ze sobą niczego, nawet ciała. Ponadto 
rzeczy zbyt często wyznaczają nam drogę, którą podążamy - chcemy mieć więcej, więc pracujemy dłużej i 
ciężej, a mamy tak wiele, że nie możemy swobodnie przenosić się z miejsca na miejsce. 
Jak mówi internetowe porzekadło: kolekcjonuj wspomnienia, nie rzeczy. Bo nic nie trwa wiecznie. Niestety.
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„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień,
kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
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Ma to również swoje dobre strony. Skoro nic nie jest wieczne, karta zawsze się odwraca. Nawet jeśli teraz 
wszystko jest nie tak, wszędzie jest pod górkę, a świat wali Ci się na głowę, miej świadomość, że prędzej czy 
później wszystko się zmieni. Nic nie trwa wiecznie. Na szczęście.

Wszystko ma swój czas. 
Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas 
umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas 
budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieniami i czas ich zbiera-
nia, czas pieszczot i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzu-
cania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas 
wojny i czas pokoju.

Słuchaj swojego serca i swojego ciała, postępuj zgodnie z tym, co Ci podpowiadają. Jest czas na to, by być 
samemu ze sobą i na to by otaczać się ludźmi, których kochasz. Nie zawsze musisz na siłę zabiegać o to-
warzystwo, ani bawić się w lwa salonowego. Jeśli wolisz zostać sam/a ze sobą to zrób to. To samo tyczy się 
aktywności, raz roznosi Cię energia i możesz przenieść na plecach całą siłownię, innym razem jedyne o 
czym marzysz, to leżenie pod kocem z kubkiem kakao. I to też jest w porządku. 

Na wszystko w życiu jest odpowiedni czas i jeśli tylko wsłuchasz się w siebie, na pewno moment który 
wybierzesz, będzie tym najodpowiedniejszym. Im bardziej uczymy się to akceptować, tym spokojniejsze i 
bardziej pozbawione napięć staje się nasze życie, nabieramy też dodatkowej siły do tego, by radzić sobie ze 
zmianami i wyzwaniami. 

To co inni myślą o Tobie, to nie Twój interes.
„Martwiąc się o aprobatę innych ludzi, stajesz się ich więźniem.” Lao Tzu

Przejmowanie się opinią ludzi, jest niczym innym jak zgadzaniem się na życie na ich warunkach. A jedy-
nym skutkiem może być stres, wieczne niezadowolenie i poczucie zawiedzenia samego siebie. Bo przecież 
widzisz siebie w innym miejscu, z innym planem i przyszłością. 

Pamiętaj, że życie masz po to, by przeżyć je tak jak chcesz. Jakikolwiek wybór podejmiesz, będzie słuszny, 
pod warunkiem, że będzie Twój własny. Jeśli czujesz, że chcesz coś zrobić, to po prostu to zrób i nie czekaj 
na aprobatę innych.  

Warto iść swoją własną droga. 
Każdy z nas ma swoją własną życiową ścieżkę. Czasem zaślepieni wymaganiami społeczeństwa, zbaczamy 
z niej i idziemy w zupełnie nieodpowiednim kierunku. Tymczasem marzenia, które naprawdę dają nam 
radość są na końcu NASZEJ ścieżki, nie żadnej innej. 

Idź własną droga, a nie tą wydeptaną, którą idą wszyscy. Ta ścieżka na pewno będzie trudniejsza, jednak 
satysfakcja z jej przejścia jest nieporównywalnie większa. 

Życie w zgodzie ze sobą i własnym poczuciem sensu, to jeden z najważniejszych kroków do pełni szczęścia. 
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Lepiej być samemu, niż otaczać się niewłaściwymi ludźmi. 
Otaczaj się ludźmi, w towarzystwie których czujesz się dobrze. Każda minuta ma znaczenie, nie ma więc 
sensu marnować czasu na czcze rozmowy, albo przebywanie w czyimś towarzystwie tylko dlatego, że tak 
wypada, albo że ten ktoś może w przyszłości coś dla nas zrobić. 

Pamiętaj, że czasami warto jest zostać samemu ze sobą, posłuchać swojego wnętrza, albo absolutnej ciszy. To 
samo tyczy się związków. Nie marnuj czasu na to, by być z kimś tylko dla samego bycia, albo z obawy przed 
samotnością. 

Nigdy nie dostajesz więcej, niż jesteś w stanie znieść.
Choć czasem możesz mieć wrażenie, że spadło na Ciebie tyle rzeczy, że nie da się z tym pójść dalej, to 
pamiętaj, że wszystkie przeciwności losu mają wpływ na to, kim się stajesz. Trenują Twój charakter, 
zwiększają Twoją dojrzałość i siłę. 

Każde doświadczenie, jakkolwiek złe by nie było, kształtuje Cię i pomaga stać się lepszym człowiekiem. Jeśli 
życie daje Ci wiele złego, pamiętaj, że po każdej burzy wychodzi słońce. A każde takie załamanie pozwala 
Ci odkryć potencjał, drzemiący głęboko w Tobie, który przy samych pięknych i słonecznych dniach nigdy 
by się nie ujawnił. 

Jesteś wystarczająco dobra/y. 
Będąc sobą jesteś najlepszą wersją siebie. Nie próbuj nikogo naśladować ani nikomu niczego udowadniać. 
Możesz świadomie dążyć do samorozwoju, bo całe nasze życie polega na ciągłym zmierzaniu naprzód, jed-
nak rób to tylko i wyłącznie z własnej potrzeby. 

Doceniaj to co masz i ciesz się z małych rzeczy.
Znajdź codziennie czas na to, co lubisz robić. Nie raz już było mówione o tym, że na łożu śmierci ludzie nie 
żałują tego, że pracowali za mało, albo że nie zrealizowali wszystkich swoich celów i zamierzeń. Ubolewają 
raczej nad tym, że nie spędzali zbyt wiele czasu z bliskimi osobami, robiąc to, co kochają. 

Bądź wdzięczny/a za to co posiadasz i za to co udało Ci się osiągnąć, a na pewno pojawi się tego w Twoim 
życiu więcej. Doceniaj nie tylko wielkie rzeczy i spektakularne zmiany, ale również, a może nawet przede 
wszystkim, małe codzienne przyjemności. 

 Całe piękno i siłę już masz w sobie. Wystarczy tylko że uwierzysz w siebie i swoje możliwości tak bardzo, 
jak chciałbyś by inni w Ciebie wierzyli. Miej odwagę mieć marzenia i je spełniać. 

„Urodziłeś się z potencjałem. Urodziłeś się z dobrocią i zaufaniem. Urodziłeś się z ideałami i marzeniami. Uro-
dziłeś się ze wspaniałością. Urodziłeś się ze skrzydłami. Pełzanie nie jest twoim przeznaczeniem, więc nie rób tego. 
Masz skrzydła. Naucz się ich używać i leć”. - Rumi

 


