
Przeszłość i wybaczanie

Ćwiczenie: Co się stało, się odstanie?

Czasami mamy tak, że coś, co się wydarzyło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat 

temu nadal jest w nas żywe, męczy i trzyma w miejscu. Być może nie jesteśmy w stanie 

przypomnieć sobie, co  było początkiem tej sytuacji, a jedyne z czym mamy kontakt, to

żywe uczucie niechęci, złości, żalu lub wstydu, jakie żywimy do konkretnej osoby lub 

sytuacji lub do siebie samych. Rzecz sprzed lat rzutuje na to, jak się czujemy i działamy

teraz. 

Nie możesz zmienić tego, co się wydarzyło. To już minęło i jest poza 

Twoim wpływem. 

Na co masz wpływ? 

1. Na to, jakie wnioski wyciągasz z tej historii i co z nią zrobisz.

2. Jaki jest Twój stosunek do niej i do ludzi w nią zaangażowanych.

Tak jak w opowieści o dwóch synach alkoholika: jeden się stoczył, bo co innego mógłby

zrobić z takim obciążeniem rodzinnym. A drugi rozwinął skrzydła. Bo wiedział, jak to 

jest być na dnie i postanowił sobie trzymać się od niego z daleka.

Każdy z nich wybrał swoją ścieżkę na podstawie tego samego doświadczenia, z domu 

rodzinnego. Oczywiście, ich wybory nie są w 100% zależne od nich – miały na nie 

wpływ inne doświadczenia, spotykani ludzie. Ale zdecydowanie to, kim zostali jest w 

obszarze mogę mieć wpływ.

I do podjęcia świadomego wyboru Cię zachęcamy w tej części pracy nad 

relacjami z pieniędzmi.
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Ćwiczenie:

1. Wypisz wszystkie osoby i sytuacje, które mogą mieć wpływ na Twoje relacje z 

pieniędzmi, Twój poziom bogactwa i Twoje prawo do bogacenia się i życia w dostatku.

Możesz umieścić na tej liście zarówno 

 rodziców (bo byli bogaci, ale zaniedbywali cię, albo byli biedni i nie nauczyli Cię

jak być bogatą), 

 przyjaciół i przeciwników (mieli mniej pieniędzy od Ciebie, nie mogli sobie 

pozwolić na to, co i Ty, albo byli bogatsi od Ciebie i Ty nie mogłaś sobie 

pozwolić na to, co oni), 

 dalszą i bliższą rodzinę, krewnych i znajomych królika: wujek, który uważał, że 

kobiety nie potrafią zarabiać, albo ten, którego kobiety musiały ciężko 

pracować. Ciocia wyklęta z rodziny za podążanie za swoim widzimisię, albo ta 

ciężko pracująca i kochana, ale biedna jak mysz kościelna, obsługująca 

wszystkich z miłością i poświęceniem, szef rodziców, na którego narzekali 

w domu...

 każdy, kto Ci przyjdzie do głowy, kto mógł mieć (negatywny) wpływ na to, jak 

myślisz o dostatku. Możesz skorzystać z listy autorów blokujących Cię 

przekonań, którą pewnie stworzyłaś w ćwiczeniu  o opiekowaniu się 

przekonaniami 

2. Przypomnij sobie, jakie sytuacje związane z każdą z tych osób kojarzysz, które mogą 

mieć związek z Twoją obecną relacją z pieniędzmi. Wybierz jedną z nich (na początek 

może nie najbardziej bolesną, trudną, ale taką na 6-7 w skali od 1-10, gdzie 10 to bardzo 

okropnie trudna i bolesna), przywołaj ją w pamięci, a następnie domknij tę historię:

1. Opowiedz ją z punktu widzenia drugiej strony. Wejdź w buty tej osoby, poczuj 

jej emocje i usłysz siebie mówiącą to, co mówisz i robiącą to co robisz. Co 

myślisz, co czujesz? Dlaczego to robisz?

2. Następnie zobacz tę historię z pozycji neutralnego, ale życzliwego obserwatora 

– mądrej starej kobiety, życzliwej Wam obu przyjaciółki czy Mędrca. Co 
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widzisz? Jak się ta historia rozgrywa? Czego potrzebuje każdy 

z zaangażowanych? Co dostaje? 

3. Zastanów się, czy dziś którakolwiek z zaangażowanych (z obserwatorem 

łącznie) chciałaby coś powiedzieć, zrobić? Usłysz lub powiedz to, co chce być 

powiedziane, poczuj to, co chce być zrobione.

4. Opowiedz ją na nowo. Z pozycji mocy. Z pozycji silnej osoby dorosłej, która wie,

czego chce i jest świadoma swojej mocy i swojej wartości. Zobacz, jaką lekcję 

wzięłaś z tego, co się wydarzyło (albo nie wydarzyło). Jak to doświadczenie 

możesz wykorzystać teraz, by Ci służyło i wspierało w relacjach z pieniędzmi?

Ćwiczenie:  Przeszłości, oddaj mi skrzydła!!

Wykorzystaj listę z poprzedniego ćwiczenia i ostatecznie odłącz się od toksycznej 

kroplówki, jaką jest odczuwanie złości i żalu za to, co się wydarzyło lata temu. Albo od 

czarnej dziury, która pochłania Twoje emocje i odłącza Cię od czucia.

Do każdej osoby i każdej sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości, zapisz i powiedz 

głośno następujące zdanie:

Wybaczam Ci, przepraszam, dziękuję, kocham Cię.

Z miłością, wybaczeniem, akceptacją. Nie musisz mówić do tej osoby w rzeczywistości, 

po prostu przywołaj ją z pamięci, z czasów, których dotyczy ta sytuacja. Powiedz jej 

Wybaczam Ci, przepraszam, dziękuję , kocham z Twojego obecnego miejsca: osoby 

dorosłej, która wie, że nie ma wpływu na to, co się stało i która decyduje wziąć 

odpowiedzialność za swoje życie i budować je w harmonii.

To, co się wydarzyło, pozostawiło jakiś ślad w Twoim sercu, związało Cię z daną osobą. 

Te więzy nie pozwalają Ci pójść dalej. Wybaczając, uwalniasz się od nich.

Przepraszając, dajesz przyzwolenie sobie na udział w tej sytuacji, niezależnie od roli, 

jaka Ci w niej przypadła (czy to ofiary, czy biernego uczestnika, obserwatora). 
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Mówiąc o miłości, przywracasz pozytywną energię wokół Ciebie i tej historii. Ta 

miłość, o której mówisz, jest miłością czystą, prawdziwą, bezwarunkową. Przerastającą 

nasze ograniczenia. To jest ta miłość pomimo.

UWAGA:

Możesz tutaj poczuć silny opór, złość, gniew, żal, urazę. Pozwól sobie poczuć to, co 

czujesz, pobądź z tą emocją, oddychając świadomie. A kiedy się rozpuści albo 

złagodnieje, spróbuj powiedzieć „Wybaczam Ci, przepraszam, kocham”.

Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, wróć do Ćwiczenia 1: MIMO, że nie mogę wybaczyć,

przeprosić czy pokochać, SZCZERZE I PRAWDZIWIE KOCHAM SIEBIE I AKCEPTUJĘ.

Powtarzając to, otwierasz sobie drogę do przebaczenia. Czasami jest tak, że jakaś 

historia pozostaje w nas nieopłakana – a w niej potrzeba, która nie została 

zaspokojona, jakieś działanie, którego nie było. Kiedy opłaczesz stratę, to, co się 

wydarzyło (lub nie wydarzyło), będzie Ci łatwiej wybaczyć.

Praktyka:

1. Praktykuj wdzięczność za wszystko, co Ci się przydarza (lub nie). Zacznij od 

powiedzenia sobie na koniec dnia 7 rzeczy, za które jesteś wdzięczna i zapisania

ich.

2. Każdą krytyczną myśl na swój temat uzupełniaj i mimo to, szczerze i 

prawdziwie siebie kocham i akceptuję

3. Krytyczne myśli o innych uzupełniaj  zdaniem Wybaczam Ci to, przepraszam 

i kocham.

4. Przeczytaj głośno poniższe zdanie i mów je sobie do lustra z miłością i 

akceptacją.

1. Jestem tym, kim jestem i to kim jestem jest piękne
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Inspiracje:

Pamiętasz serial Cudowne lata? Polecamy Ci dziś szczególnie odcinek o tym, jak Kevin 

ubiegał się o udział w szkolnej reprezentacji baseballa. Świetny przykład tego, jaki 

wpływ mamy na naszą przeszłość.

A skoro jesteśmy już przy tematyce dziecięcej, polecamy również książeczkę: „Co za 

szczęście, co za pech”. Historia o tym, co nas spotyka, co nas omija i jak się to ma do 

naszego poczucia szczęścia. Cudownie się czyta, nie wykluczamy, że większe wrażenie 

robi na dorosłym niż na dziecku.

Jeśli nie do końca czujesz tę pracę, ale masz przekonanie, że warto coś w 

tym temacie zmienić, służymy pomocą.

Przeczytaj więcej o tym tutaj.
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