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Wychodź z małych schematów 

 

Nasze życie obrośnięte jest schematami, według których funkcjonujemy. Dotyczą one 

praktycznie każdego aspektu naszego życia, zarówno zawodowego i osobistego. Mam na 

myśli wszystkie takie czynności, jak: 

 sposób przyrządzania śniadania, 

 droga do pracy, 

 ułożenie rzeczy na biurku, 

 miejsce, gdzie siedzimy na regularnych spotkaniach. 

 sposób ubierania, itp.. 
Oczywiście, schematy są po coś. Upraszczają nasze życie. Sprawiają, że jest ono dla nas 

bezpieczniejsze, że nie musimy zastanawiać się nad wieloma rzeczami, że nie musimy 

myśleć.  

Ale zarazem sprawiają, że przestajemy widzieć otaczający nas świat, przestajemy 

doświadczać tego, co nas otacza. Sprawiają, że zastygamy, że wpadamy w rutynę. 

Odcinamy się od ryzyka wchodzenia w nowe sytuacje, które mają nieprzewidywalny 

przebieg, a czasem zaskakujący efekt. Nie zawsze miły.  

Dlaczego będąc na wycieczce w nowym miejscu zauważamy tyle szczegółów i podziwiamy 

różne rzeczy, a nie widzimy wielu rzeczy, które są wokół nas w codziennym życiu?  

Proponuję Ci, abyś zaczął zauważać te schematyczne działania i od czasu do czasu je 

zmieniał. Nie chodzi mi o to, aby zmieniać je za każdym razem, ale aby zmieniać je od czasu 

do czasu. Aby się tym bawić i otwierać na te drobne zmiany w życiu. Zadawaj sobie pytanie: 

„Co mogę zrobić dziś inaczej?” 

Gdy będziesz nabierał otwartości na takie małe zmiany, będziesz zarazem nabierał 

otwartości na duże zmiany !!! 

W tym tygodniu wybierz trzy takie schematy działania i zobacz, co przyniesie zmiana.  

Zmień np. drogę do pracy. Jeśli jedziesz samochodem, to wybierz inną trasę, jeśli jedziesz 

środkami komunikacji publicznej, to wsiądź i wysiądź na innym przystanku bądź zmień 

środek transportu. Zobacz, jak to jest. Może staniesz w korku, a może znajdziesz fajną drogę 

albo zobaczysz kawałek świata, którego wcześniej nie widziałeś.  

Wybierz jeszcze dwa inne działania schematyczne i zrób je inaczej. To nie musi być nic 

wielkiego. To nie ma być nic wielkiego np. którą nogę wkładasz najpierw do spodni? W tym 

tygodniu wkładaj inną jako pierwszą.  

 

Baw się małymi z pozoru tylko nieistotnymi zmianami schematów.  

 


