
ROZDZIAŁ VI

LINIA CZASU – LINIA ŻYCIA

Każdy z nas jest w pewnym wieku i w jakimś konkretnym punkcie 
swojego życia. Każdy z nas znajduje się na jakimś jego etapie, który, 
ogólnie rzecz biorąc, charakteryzuje się pewnymi zasadami i zależno-
ściami. Wynikają one z uwarunkowań świata, w którym żyjemy, wpły-
wów społeczeństwa, naszego wieku, możliwości, jakie mamy i wielu 
innych czynników. Z każdym etapem życia wiążą się też określone 
sprawy, role życiowe, cele i możliwości, czyli to, co chcemy robić, 
a także to, co robić możemy.

Kiedy pokazuję, na wykładach albo podczas indywidualnej pracy, 
Linię Czasu – Linię Życia, to na pierwszy rzut oka, wydaje się ona być 
prostym i bardzo oczywistym narzędziem. Ale okazuje się, ku mojemu 
zdumieniu, że ustawienie siebie na takiej linii powoduje, że ludzie, 
w przedziwny – niejednokrotnie wręcz zaskakujący sposób – odnajdu-
ją się nagle w swoim życiu. Jakby dopiero wtedy ustalali, sami ze sobą, 
gdzie oni właściwie w tym życiu się znajdują.

Co takiego właściwie się dzieje, kiedy ktoś pozycjonuje się na Linii 
Czasu? Ustawia siebie w konkretnym punkcie? Niejako zatrzymuje 
w kadrze? Co to wnosi, pokazuje i uwypukla? Po pierwsze – ludzie 
uświadamiają sobie, co jest już za nimi. Co się już nigdy nie powtórzy. 
Co się już wydarzyło. Mogą się także zastanowić nad tym, co przed 
nimi, co dalej? Gdzie są, co tu robią, co mogą jeszcze robić? Kiedy moi 
klienci umiejscawiają siebie na Linii Czasu – Linii Życia, są zdumieni 



efektami przeprowadzonego zabiegu i to jest zawsze fascynujące. Nie 
rozumiem w pełni tego zjawiska, ale wiem i czuję, że to jest bardzo 
ważny moment. Magiczny wręcz. To ćwiczenie ściąga na ziemię i za-
kotwicza. Sprawia, że ludzie naprawdę uświadamiają sobie, że faktycz-
nie mają tyle a tyle lat, faktycznie są tu i teraz, w tym a nie innym 
miejscu. Zrobili to i to, było fajnie lub niefajnie, to się udało, a tamto 
było beznadziejne. Innymi słowy – rzucają kotwicę i rozglądają się, co 
zostało za nimi a co jest z przodu, przed nimi.

Mam takie doświadczenie ze sobą i z różnymi osobami, głównie 
z kobietami, że w głowie, ciele i postrzeganiu siebie, mamy zdecydo-
wanie mniej lat niż faktycznie wynika to z kalendarza. Że czujemy się 
na mniej lat niż mamy. To dobrze, bo to mechanizm napędzający. 
Według daty urodzenia, a więc kalendarza, mam czterdzieści osiem 
lat, ale moja świadomość i poczucie wieku oscyluje ciągle gdzieś 
w okolicach trzydziestu pięciu.

Pamiętam taką sytuację, a miałam wtedy trzydzieści lat – zeznawa-
łam w czyjejś sprawie, w sądzie i na pytanie, ile mam lat, odpowiedzia-
łam – bez większego zastanowienia – że dwadzieścia. Kiedy usłyszałam 
wypowiedzianą na głos liczbę, to w ułamku sekundy uświadomiłam 
sobie, że to przecież nieprawda! Sytuacja była dosyć absurdalna i 
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niezabawna. Natychmiast poprawiłam się i przyznałam, że mam trzy-
dzieści lat, ale obawiam się, iż od tego momentu moja wiarygodność 
jako świadka była znikoma. Mam nadzieję, że sędzina nie takie rzeczy 
widziała i słyszała w swojej praktyce i wzięła to pod uwagę, wyrabia-
jąc sobie zdanie o mnie.

Linia Czasu – Linia Życia to narzędzie, które otwiera świadomy pro-
ces pozycjonowania się wobec samego siebie. Kiedy ludzie używają 
go, stawiając tę „magiczną” kropkę na linii, to ze zdumieniem odkry-
wają, że są, na przykład, w połowie życia. Życia, w którym jest im 
dobrze albo mniej dobrze, fantastycznie, przyzwoicie albo całkiem nie 
tak. I to działa! Zresztą, mam poczucie, że realna, prawdziwa, taka goła 
świadomość czegoś – także wieku – zawsze działa. Jestem zwolen-
niczką teorii, że „prawda nas wyzwoli”. I im jestem starsza, tym bardziej 
to widzę, czuję i doceniam. Może dlatego, że jakoś zawsze było mi 
trudno „kręcić”, bo nie mam do tego głowy. Proste, czyste formy i za-
sady. Wtedy mam energię na to, czego chcę i nie tracę jej na motanie 
się, kombinowanie i wymyślanie niestworzonych rzeczy.

Ludzie stawiają kropkę na Linii Życia, mówiąc sobie: „tu jestem”. 
I nagle uświadamiają sobie, ile już wiedzą, umieją, ale także, że pewnych 
rzeczy już nie muszą robić. Zwykle mają dorastające, odchowane, 
bardziej lub mniej, dzieci, doświadczenie w związkach i relacjach, 
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często jakieś pieniądze i własne miejsce do mieszkania. Mogą, w więk-
szości przypadków, uczyć się tego, czego chcą i potrzebują tego, co 
ich interesuje. To jest też moment, kiedy zaczynają myśleć o własnym 
zdrowiu i kondycji fizycznej, jeżeli do tej pory tego nie robili. Pojawia 
się czas na pasje. Jest to też często chwila, kiedy sobie uświadamiają, 
że nie mają już siły ani chęci walczyć z pewnymi ludźmi i sytuacjami, 
ale także, że nie muszą walczyć o rzeczy, których nie chcą – po prostu 
mają dość i czas się odciąć.

Zatem postawienie kropki i wyznaczenie swojego punktu na Linii 
Czasu — Linii Życia, to wirtualne, ale jednocześnie zwizualizowane 
zatrzymanie i zastanowienie się nad sobą. Pojawia się myśl: „jestem 
zakotwiczona, przyczepiona do tej kropki i mogę się spokojnie rozejrzeć 
wokoło…”. Można odkryć, czego się właściwie, tak naprawdę, chce. 
Uruchamia się w ten sposób psychologicznie bardzo ważny proces, 
zaczyna się szukanie odpowiedzi na to pytanie.

Dla mnie jest rzeczą fantastyczną widzieć, jak ludzie są oszołomie-
ni tym odkryciem i nagle się zmieniają wewnętrznie. Coś się w nich 
przestawia, zaczynają inaczej patrzeć na życie i na siebie samych. 
Najpierw zatrzymuje się cała maszyneria, a potem wszystkie jej ele-
menty, niczym w filmie science fiction, zaczynają się przestawiać 
i tworzyć zupełnie nową całość.
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Zaznaczcie swoją pozycję na Lini Czasu  — Lini Życia. Może w tym 
miejscu postawcie kropkę? Albo narysujcie ludzika? Zobaczcie, co się 
wtedy stanie? Jakie myśli i emocje się pojawią w waszej głowie?

Linia Czasu – Linia Życia – podział na etapy

W różnych publikacjach spotkałam się z wieloma systemami po-
działu Linii Czasu — Linii Życia. Na potrzeby tej książki i mojej pracy 
z ludźmi, robię to następująco:

•  dziecko (do 7 roku życia);
•  młodzież (7-20 lat);
•  młody dorosły (20-30 lat);
•  dorosły (30-40 lat);
•  dojrzały dorosły (40-50 lat);
•  bardzo dojrzały dorosły (lat 50+);
•  bardzo, bardzo dojrzały dorosły.

Jest to oczywiście uproszczenie. Jednak lubię, i w mojej pracy do-
brze się to sprawdza – ułożyć, uporządkować temat i rzeczywistość 
w jakiś określony, konkretny sposób. Jak mam porządek w folderach, 
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to łatwo mi namierzyć plik. Jak mam porządek w szafie, to łatwiej 
zestawiam ubrania. Jak mam porządek w oglądzie sytuacji, to po 
prostu łatwiej mi się pracuje. Generalnie lubię porządkować i segre-
gować to, co wiem. Stąd taki podział etapów życia.

Dziecko (do 7 roku życia) 

Jest to czas, kiedy stopniowo zaczynamy być częścią społeczeństwa, 
przyjmujemy wzory zachowań, systemy wartości, sposób patrzenia 
na świat, kształtują się nasze postawy. Tworzą się i utrwalają pierwsze 
nawyki i odruchy. Tworzy się rdzeń i jądro naszej osobowości, nasz 
tzw. core. Kształtuje się też nasz charakter i sposób patrzenia na świat 
oraz, co ważne, nasze poczucie własnej wartości, nasza wrażliwość 
i relacje ze światem.

Wzorce dostajemy od najbliższego otoczenia, które stanowią głów-
nie nasi rodzice i cała rodzina. Co istotne, bierzemy je takimi, jakie są. 
Nie analizujemy, nie negujemy, nie wątpimy – chłoniemy je. W całym 
tym procesie jedni z nas doświadczają wsparcia i pozytywnego wzmoc-
nienia, a inni podlegają tresurze i gwałtowi. Większość jednak znajdu-
je się, z reguły, gdzieś pomiędzy tymi ekstremami. W efekcie rodzi się 
nasza własna, niezależna tożsamość lub tracimy swoje Ja. W tym 
drugim wypadku zostaje ono w nas zabite albo głęboko ukryte i w do-
rosłym życiu będzie trzeba je odszukać w sobie, odkopać spod obcych 
warstw albo zbudować od zera własną, niezależną tożsamość i własne 
Ja. Czyli stworzyć to, co w opisanej wcześniej Teorii Trzech Nóg, nazy-
wam Trzecią Nogą.

Niestety, większość osób po czterdziestce to pokolenie, którego 
własne Ja zostało słabo zbudowane albo nie zbudowane w ogóle. 
Dobrze wyjaśnia to Joy Manné11 — kiedyś na warsztacie, w którym 
uczestniczyłam, powiedziała, że pokolenia powojenne w Europie, 
a zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, określiłaby mianem 
„dzieci wojennych i powojennych rodziców”. Doświadczonych przez 
wojnę, a po wojnie walczących o przetrwanie i nie mających takiej 
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świadomości rodzicielskiej, jaką mamy dzisiaj. Skutkiem czego serwu-
jących często swoim dzieciom tresurę i psychiczny gwałt. Rodzice ci 
najczęściej nie dali swoim dzieciom ich własnego Ja i poczucia własnej 
wartości, bo nie mieli jak im tego dać. Ich świadomość procesów psy-
chologicznych nie istniała, nie było tyle dostępnej wiedzy i literatury 
fachowej. Nie mówiąc o Internecie i możliwościach dostępu do infor-
macji, jakie on stwarza. Najprościej rzecz ujmując – nie było wiedzy 
w zakresie szeroko rozumianego rodzicielstwa, tak jak je dzisiaj poj-
mujemy. Dali, co mogli i umieli. Ich zadaniem często było, po prostu, 
przetrwać ten trudny, powojenny czas.

Dlatego my, ich dzieci, już w dojrzałym wieku, korzystając z wiedzy 
i różnych metod, terapii oraz innych form pomocy, staramy się odnaleźć 
swoje Ja lub zbudować je od podstaw. Mam poczucie, że nasze dzieci 
będą miały już mniej roboty, będą miały łatwiejszą drogę do odnale-
zienia siebie. Że już będą miały w sobie poczucie bezpieczeństwa 
i naturalną zdolność do wyrażania własnego ja i prezentowania go na 
zewnątrz. Moje dzieci już to mają.
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Młodzież (7-20 lat) 

W tym okresie idziemy do szkoły i kon-
frontujemy ze światem zewnętrznym to 
wszystko, co dostaliśmy w domu i w na-
szym środowisku. Pojawiają się nowe 
wzorce i inne relacje grupowe. Nagle 
dociera do naszej świadomości, że w ży-
ciu może być inaczej. To, co znaliśmy 
i uważaliśmy dotąd za pewnik, stawiane 
jest pod znakiem zapytania. Okazuje się, 
że istnieją inne światy, a nasz… wcale 
nie jest taki, jaki nam się wydawał! Że 
może jest fantastyczny, a może, niestety, 
całkiem nie fantastyczny, tylko nie zda-
waliśmy sobie z tego sprawy.

Tworzymy pierwsze związki, testuje-
my je, dojrzewamy i wyznaczamy grani-
ce swojego terytorium. Uczymy się, bądź 
nie, asertywności, dbania o to, co nasze, 
budowania relacji. Wreszcie decydujemy, 
czy wzorzec, który dostaliśmy w domu, 
nam odpowiada czy nie, co chcemy z nie-
go wziąć, a co odrzucamy. Zaczynamy 
kształtować nasz własny obraz świata, 
budujemy go z tego wszystkiego, co jest 
wokoło nas. Buntujemy się. Im większą 
przeszliśmy tresurę, tym większe może 
nastąpić odbicie od wpojonych nam 
zasad, wartości i systemów. Możliwe jest 
też, że mamy już tak mocno wypalony 
i zakodowany wzorzec Ja, że trudno nam 
będzie się z niego wyzwolić.
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To tak jak w opowieści o słoniu, który jako małe zwierzę był w cyr-
ku przywiązywany za nogę do palika. Żeby nie uciekał. Potem – już 
jako dorosły, ogromny słoń – nadal uwiązany za nogę do malutkiego 
palika, chodził w kółko. Choć teraz mógł już jednym ruchem swobod-
nie uwolnić się z niewoli. Tresura z dzieciństwa była jednak tak silna, 
że nawet nie próbował niczego zrobić, aby to zmienić. My często też 
tak mamy. Tkwimy na uwięzi wpojonych nam wzorców…

Zwieńczeniem okresu młodzieżowego jest niełatwy moment, kiedy 
mniej lub bardziej świadomie, dokonujemy wyboru jaki wzorzec wy-
bieramy na kolejny etap naszego życia. I jeśli mamy jakąś bazę w po-
staci ukształtowanej tożsamości, z którą się dobrze czujemy, to mamy 
też z czym zacząć nasze dorosłe życie. Lecz jeśli nie mieliśmy dobrego 
początku, to wcześniej czy później, będziemy musieli naszą tożsamość 
zbudować od nowa. Czy to burząc dotychczasowy system, czy to roz-
kładając go i tylko częściowo tworząc od nowa.

Młody dorosły (20-30 lat)

Kończymy naukę, zaczynamy pracować. Zaczynamy tworzyć dłuż-
sze i trwalsze związki. Zaczyna się też realne życie, zarabianie pienię-
dzy, samodzielność, odpowiedzialność. W tym czasie budujemy to, co 
nazywam w Teorii Trzech Nóg, Nogą Pracy i Życia Zawodowego oraz 
Nogą szeroko rozumianego Domu. Zaczynamy weryfikować to, co 
wiemy o życiu z otaczającą nas rzeczywistością. Często także wtedy 
właśnie decydujemy, kto miał rację: rodzice, nauczyciele, przyjaciele, 
koledzy czy my sami?

Kiedy porównuję różne przypadki, z którymi się zetknęłam, to widzę, 
że jest to kolejny wymagający okres, jeśli nie mamy swojego Ja, jeśli 
trzeba je mozolnie odnajdywać lub budować od podstaw. Nie będzie-
my umieli odnaleźć czegoś, czego nie dostaliśmy, ponieważ po prostu 
nie wiemy, czym to „coś” jest. Czym jest to, co lubię, co jest dla mnie 
ważne, co uważam za słuszne? Nie umiemy tego rozpoznawać i filtro-
wać z otaczającej nas rzeczywistości. Jeśli nie dyskutowaliśmy o tym, 
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nie polemizowaliśmy. Jeśli nie dawano nam przestrzeni na naszą 
osobność, jeśli nie uznawano naszej odrębności i nie szanowano jej. 
To w pierwszej konfrontacji z realną rzeczywistością nie wiemy, jakim 
życiem chcemy żyć.

Rzecz w tym, że wielu obecnych czterdziesto, pięćdziesięciolatków 
nie doświadczyło szacunku jako dzieci i młodzież. Często słyszeli, że 
„dzieci i ryby głosu nie mają”. Nie mogli przejawiać swoich upodobań 
i skłonności, nie mogli wyrażać własnych potrzeb, bo wyznaczali je im 
inni. Wchodząc w dorosłe życie nie wiedzieli, czy to jest ich własne 
życie czy cudze, wymyślone dla nich przez kogoś innego. Często w ogó-
le nie byli świadomi takiego dylematu. Młodzi dorośli, budując rodzinę 
i karierę zawodową, nie mieli czasu ani głowy, żeby się zająć sobą 
i przyjrzeć z uwagą swojemu Ja. Dlatego temat własnego życia wraca 
w drugiej jego połowie, często odbijając się czkawką.

Mężczyźni radzą sobie z deficytem tożsamości na ogół lepiej, ale 
kobiety bardzo często długo są zastraszonymi Małymi Dziewczynkami, 
które perfekcyjnie powtarzają wzorce cudzego życia, wtłoczone im 
w dzieciństwie i w młodości.

Dlatego celem mojej pracy z ludźmi jest uświadomienie im tego 
i pomoc w zmianie, czasem chociaż niewielkiej. Bo jeśli zrobicie mały 
kroczek, mały wyłom, to potem jest już łatwiej. Łatwiej uwierzyć, że 
kolejny krok jest możliwy. A potem kolejny. Powolutku, ale do przodu. 
Część z osób, po uświadomieniu sobie, co się dzieje, postanawia jed-
nak… nic nie zmieniać. Bo zmiana to koszt. Czasem nawet teoretycznie 
bardzo niewielka zmiana, ten mały kroczek, to koszt, którego ktoś nie 
jest w stanie udźwignąć. Ale o tym później.

Prawda jest taka, że im wcześniej zrobimy pierwszy krok, tym pro-
ściej będzie nam odkryć kim jesteśmy i czego chcemy. A wtedy też 
o wiele łatwiej będzie robić sobie dobrze.

Świadomość tego, czego chcemy pozwala nam na sformułowanie, 
gdzieś głęboko w głowie, myśli, której się, być może, przestraszyliśmy. 
Myśli o wolności, niezależności, o zmianie pracy, związku. Miejsca, 
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w którym jesteśmy albo nawet całego życia. Może dziś, a nawet może 
przez kolejne dziesięć lat, to nie jest i nie będzie właściwy moment na 
zmianę i działanie, ale może kiedyś taka chwila przyjdzie. Kiedy kręgi 
w naszej głowie obrócą się i przyjmą właściwą pozycję. A wtedy będzie-
my gotowi, żeby zmienić w naszym życiu wszystko, co będziemy chcieli.

Dorosły (30-40 lat)

Jesteśmy na polu walki. Tak to z reguły wygląda. Zaczyna się „praw-
dziwe” życie. Trwa praca na wszystkich możliwych frontach. Mamy już 
często dzieci, jesteśmy w jakimś związku, mamy pracę i kredyt do 
spłacenia. Kiedy mieliśmy dwadzieścia czy trzydzieści lat – nie byliśmy 
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jeszcze zaadaptowani do walki. Teraz jest czas, kiedy już nabraliśmy 
wprawy, doświadczenia i mamy najwięcej energii. I to jest dobre. In-
tensywnie budujemy nasze dwie nogi – dom i pracę.

Wchodzimy na nasz własny Everest – albo czasem na kilka „evere-
stów” jednocześnie. I wierzymy, że go zdobędziemy. Wierzymy, że damy 
radę, że wszystko, co sobie założyliśmy, jest możliwe. Wszystkiego 
chcemy i wszystko jesteśmy w stanie zrobić. All inclusive! Nie śpimy 
i dajemy radę. Jesteśmy niezniszczalni. Dobra wiadomość jest taka, 
że odnosimy zwycięstwa i to nam daje codzienną energię do dalszego 
życia. Stosunkowo łatwo podnosimy się z różnego rodzaju klęsk i nie-
powodzeń. Otrzepujemy pióra i idziemy dalej.

Rzecz w tym, że jesteśmy na polu walki i na ogół nie mamy czasu 
na… refleksję. Życie weryfikuje nas samo, często bez naszego świado-
mego wyboru. Moja mama kiedyś mi powiedziała, że ona nie pamięta 
tych dziesięciu lat między trzydziestym a czterdziestym rokiem życia. 
Że to był taki młyn i tyle się działo, małe dzieci, praca na pełen etat, 
zarabianie pieniędzy, że codzienna walka o przetrwanie była na pełnych 
obrotach. A że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to na 
pewno była walka o przetrwanie, to one się jej po prostu nie zapisały 
w pamięci. Tam jest tylko „czarna dziura”, mówiła moja mama. Mam 
może mniejszą „czarną dziurę” w pamięci, która dotyczy okresu po 
trzydziestce, ale niewątpliwie był to dla mnie trudny czas. Miałam 
troje małych dzieci, pracowałam, rozwodziłam się, brałam drugą, 
dodatkową, pracę i starałam się przeżyć. I nie zwariować.

Dojrzały dorosły (40-50 lat)

W tym momencie życia nagle się okazuje, że może niekoniecznie je-
steśmy w stanie zdobyć wszystkie szczyty, na które się zamierzyliśmy. 
Że w ogóle nie wszystkie „everesty” są do zdobycia. Życie i świat weryfi-
kują coraz bardziej nasze zamiary, chcenia i marzenia. Niektórzy z nas 
wybudowali sobie dwie albo jedną silną nogę, są w dobrym związku, 
odnoszą sukcesy w pracy. I to ich niesie do góry. Niektórzy wchodzą na 
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swój Everest. Ale nie wszyscy. Zdarza się już bowiem, że brakuje nam tchu 
na naszym polu walki. Do świadomości zaczyna się przebijać weryfiku-
jąca nas rzeczywistość, docierają też do niej różnego rodzaju wątpliwości.

Najczęściej tak się dzieje, że refleksję wyzwala jakaś zmiana. Diame-
tralna zmiana. Dzieci dorastają i wychodzą z domu. Pojawia się choroba, 
zaczyna się menopauza, spadają na nas problemy finansowe, konflikt 
w pracy ciągnie się w nieskończoność. Jedna z dwóch nóg, które z wiel-
kim zapałem i wiarą budowaliśmy dziesięć lat temu, teraz zaczyna się 
chwiać. Jeszcze dekadę temu wierzyliśmy, że możemy zdobyć to, co 
chcemy, a teraz się zastanawiamy, czy nas to w ogóle interesuje? Dopa-
da nas wypalenie zawodowe. Dopada ogólne znużenie codziennością 
i dręcząca myśl, czy już zawsze tak ma być? Wciąż jeszcze nam się chce, 
ale już nie mamy siły na wszystko. Więc trzeba się zatrzymać i zastano-
wić. To jest moment, kiedy zaczynamy zadawać sobie pytania. Czy na 
pewno idziemy tam, gdzie chcemy iść? Jakich ludzi mamy wokół siebie? 
Czy nasi partnerzy nas wspierają? Czy chcemy z nimi przeżyć resztę 
życia? Czy to jest praca, która nas buduje czy może wręcz przeciwnie? 
Czy tak wyobrażaliśmy sobie nasze życie? Jeśli tak, to czy daje nam ono 
radość, szczęście? Co się dzieje z naszym zdrowiem, z naszym ciałem? 
Czego my chcemy? Dokąd idziemy? Czy nam z tym wszystkim dobrze?

Przychodzi PRZEBUDZENIE, OTRZEŹWIENIE, CHĘĆ ZNALEZIENIA 
SIEBIE. To jest właśnie często ten moment, kiedy ludzie do mnie tra-
fiają albo sięgają po moje książki, albo też, idą na szkolenie czy terapię. 
Niektórzy robią to wcześniej, rzadziej zdarza się, żeby robili to później. 
Zwykle dzieje się to między czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem 
życia. Przed czterdziestką, jak wspomniałam, ludzie zajmują się głów-
nie pracą i dziećmi, a po pięćdziesiątce zaczynają zajmować się zdro-
wiem i zwyczajnie im się już wielu rzeczy robić nie chce. Za to tak 
właśnie koło czterdziestki zaczynają szukać pomocy, ponieważ chcą 
coś zrobić ze swoim życiem. Chcą żyć inaczej, chcą się uśmiechać, chcą 
być kochani, chcą się spełniać zawodowo, chcą być zdrowi, chcą być 
sprawni, niezależni. Chcą BYĆ WRESZCIE SOBĄ. Chcą być szczęśliwi. 
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I jeszcze mają siłę to zrobić. Jeszcze im się chce. Jeszcze mają energię 
i wiarę, że potrafią, że mogą i że dadzą radę unieść to przebudzenie.

Bardzo dojrzały dorosły (lat 50+)

 Wyobraźmy sobie, że pewne sprawy w życiu mamy już za sobą. Na 
przykład dzieci się usamodzielniły, ale jeszcze nie ma wnuków. To jest 
idealny czas tylko dla nas. Nie mamy już złudzeń, więc pewnymi rze-
czami już się nie przejmujemy, nie walczymy, nie zabiegamy o nie. 
Wyrzuciliśmy wszystko, co zużywało naszą energię bez widocznego 
efektu i skupiamy się na tym, czego chcemy – na TERAZ JA. To jest 
czas, kiedy wreszcie możemy robić, co chcemy i jak chcemy, możemy 
się spełniać… W pracy już po rewolucji. Już zdecydowaliśmy i przega-
daliśmy sami ze sobą, czy zostajemy tam, gdzie jesteśmy, co zmienia-
my a czego nie ruszamy, czy też może całkowicie zmieniamy swoje 
życie zawodowe. To samo ze związkiem. Już jesteśmy mądrzejsi i zde-
cydowanie więcej wiemy, co i jak chcemy a czego nie. Rodzina, przy-
jaciele, znajomi, zdrowie, pieniądze… Dużo obszarów świadomie 
zweryfikowanych. Tak zwana druga połowa życia – czas, start!
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Bardzo, bardzo dojrzały dorosły…
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Linia Czasu – Linia Życia a Teoria Trzech Nóg

W kontekście Linii Życia warto jeszcze wspomnieć o tym, jak ma się 
ona do rozwoju i stanu naszych Trzech Nóg. Opis, który zamieszczam 
poniżej, pokazuje, jak może wyglądać (według mojej oceny i mojego do-
świadczenia) stan tych Nóg w poszczególnych okresach Linii Życia. Oczy-
wiście jest to uproszczona statystyka, moja własna i osobista, wynikają-
ca z obserwacji pracy nad mapami około tysiąca osób. Prezentuje ją, 
ponieważ uważam, że wyniki są ciekawe i warte pochylenia się nad nimi. 
Skoro to czytacie, to zapewne poszukujecie równowagi w życiu i chcecie 
wiedzieć, jak pewniej stanąć na własnych, osobistych i samodzielnie 
skonstruowanych oraz zweryfikowanych Nogach. Szukacie siebie i chce-
cie zrobić sobie dobrze albo lepiej na kolejne lata swojego życia.

Dziecko (do 7. roku życia)

Noga Ja – rodzimy się z określoną Nogą Ja, obdarzeni określonym 
genotypem, talentami, umiejętnościami i predyspozycjami. W zależ-
ności od rodziny i najbliższego otoczenia wszystko to jest albo dostrze-
żone, rozwijane i pieczołowicie pielęgnowane, albo kształtowani je-
steśmy na czyjś obraz i podobieństwo. Nasze talenty i wrodzone 
predyspozycje nie mają szansy zaistnieć i wzrosnąć. Czasami są wręcz 
zabijane i bezpowrotnie niszczone, bo nie wpisują się w rodzinne 
schematy czy oczekiwania nadmiernie wymagających rodziców.

Noga Dom – w tym czasie nasiąkamy wzorcami życia rodzinnego, 
które najprawdopodobniej będziemy realizować w przyszłości bądź 
się przeciwko nim buntować w okresie dorastania.

Noga Praca – zasadniczo jest w fazie zalążkowej. Sprowadza się do 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Chyba że mamy pecha 
i urodziliśmy się w bardzo ambitnej rodzinnie, gdzie od czwartego roku 
życia jesteśmy posyłani na trzy języki, lekcje gry w tenisa, gry na pia-
ninie i skrzypcach.
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Młodzież (7-20 lat)

Noga Ja – jeżeli mamy szczęście a świat, rodzina i otoczenie nam 
sprzyjają, to w tym okresie nasze Ja kształtuje się i umacnia, nabiera-
jąc zdecydowanego charakteru. Czujemy się na swoim miejscu. Nasze 
talenty rozkwitają, a my możemy zmierzać w kierunku zgodnym z tym, 
jacy jesteśmy. Częściej jednak bywa tak, że napotykamy opór, trudno-
ści i „chcenia” innych ludzi, także tych najbliższych. I wtedy nasza Noga 
Ja karleje i zanika, zamiast się rozwijać i dawać nam solidną podstawę.

Noga Dom – okres nastoletni, dojrzewania i burzy hormonów to 
najczęściej czas buntu przeciwko wszelkim wzorcom, jakie narzuca 
dom i schematy rodzinnego życia. Noga Domowa i Rodzinna jest we-
ryfikowana, podważana, a przekazane i wpojone dotychczas wartości 
przepuszczane są przez pryzmat nowych wzorców i zachowań zaczerp-
niętych z zewnątrz. Noga zostaje utrzymana w dotychczasowym wy-
miarze lub ulega rozbiciu i przebudowaniu w zupełnie nowy kształt.

Noga Praca – w tym okresie zdobywamy umiejętności, wiedzę 
i pierwsze doświadczenia, które często decydują o przyszłym życiu 
zawodowym. Jeżeli ta wiedza jest zgodna z naszymi predyspozycjami 
i zdolnościami, to Noga Pracy znacząco się w nas umacnia i jest szan-
sa na pomyślne, i z sukcesem, prowadzone życie zawodowe. Gorzej 
jest, jeżeli nasi rodzice życzyli sobie, żebyśmy zostali lekarzami, praw-
nikami, ekonomistami lub inżynierami wbrew naszej artystycznej 
naturze. Oczywiście mamy dyplom (i nawet z samymi piątkami czy 
szóstkami), ale jest z nas nieszczęśliwy kłębek ludzki. Pozostaje pyta-
nie, jaką cenę życiową przyszło nam za to zapłacić…?

Młody dorosły (20-30 lat)

Noga Ja – czas wchodzenia w dorosłość to często moment odcięcia 
pępowiny i okres, kiedy zaczynamy intensywnie zajmować się swoimi 
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Nogami Domu i Pracy. Dzień ma dwadzieścia cztery godziny i na bu-
dowanie i zajmowanie się Nogą Ja zwykle nie mamy czasu. Jeżeli 
mieliśmy ją dobrze ukształtowaną w poprzednich okresach, to stano-
wi dla nas podporę i daje moc. Jeżeli nie, to mamy skarlały ogonek 
i w pędzie budowy życia domowo-pracowniczego nawet nie pamięta-
my o swoim Ja.

Noga Dom – jako młodzi ludzie szukamy swojego modelu domu, 
rodziny, związku, relacji. Często testujemy, sprawdzamy, budujemy, 
burzymy i stawiamy od nowa. Po to, aby znaleźć swój kształt życia 
domowego, związków i relacji partnerskich. W tym okresie Noga Do-
mowa pulsuje życiem, konstytuuje się i jest energetyczna. Dzieci naj-
częściej pojawiają się pod koniec tego okresu, kiedy partnerzy są koło 
trzydziestki. To zdecydowana zmiana wobec modelu, który obowią-
zywał jeszcze trzy dekady temu.

Noga Praca – jako młodzi dorośli mnóstwo energii wkładamy w bu-
dowanie swojego życia zawodowego i stabilizacji finansowej. Po za-
kończeniu edukacji szukamy swojego miejsca na ziemi. Jeżeli dobrze 
wybraliśmy szkołę, to budowanie tej Nogi jest ciekawe, energetyczne 
i wzmacniające. Jeśli wybraliśmy niezgodnie z naszymi predyspozy-
cjami, talentami i zainteresowaniami, to zwykle będziemy się męczy-
li, wstając codziennie do pracy. Jakby nie było – Noga Pracy zajmuje 
nas intensywnie i pochłania dużo czasu.

Dorosły (30-40 lat)

Noga Ja – dobrze zbudowane w poprzednich latach Ja wspomaga. 
Źle ogarnięte i nie posadowione Ja – powoduje, ze jesteśmy zagubie-
ni w naszym życiu i nie wiemy, czy to nasze czy nie nasze życie. Braku-
je samoświadomości, stabilizacji i trzonu istnienia. W tym okresie 
jeszcze bardziej nie ma czasu na pochylenie się nad sobą, nad swoim 
wnętrzem, nad tym, czy żyjemy w zgodzie ze sobą czy przeciw sobie.
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Noga Dom – tak jak w poprzednim okresie – jako dorośli dalej bu-
dujemy intensywnie swoje dwie Nogi, tylko już na podkręconej pręd-
kości. Dom, związek, dzieci, znajomi, uroczystości rodzinne, chrzciny, 
wesela i imprezy, anginy i wywiadówki wirują w szalonym kołowrotku. 
Noga Domowa jest przeładowana, zestresowana i pełna niepokojów 
oraz ciągłych napięć.

Noga Praca – szczyt możliwości energetyczno-intelektualnych po-
woduje, że wyjątkowo dużo mocy i czasu wkładamy w budowanie 
sukcesu i kariery zawodowej. To czas osiągania szczytów, zostawania 
prezesami, dyrektorami i właścicielami dobrze prosperujących firm. 
Noga pracy działa pełną parą. W tej chwili nie ma już nawet podziału 
na płcie, bo na tych rozgrzanych do czerwoności Nogach biegną za-
równo mężczyźni jak i kobiety.

Dojrzały dorosły (40-50 lat)

Noga Ja – czas dojrzałości to moment, w którym nagle zaczynamy 
szukać swojego Ja. Budzimy się jak z długiego snu i próbujemy zobaczyć, 
kim jesteśmy i czy my to my. Wtedy ci, którzy mieli szczęście, i już 
w dzieciństwie albo młodości zostali obdarzeni mocną Nogą Ja – mogą 
się do niej odwołać. Mogą ją świadomie dalej rozwijać, wzmacniać 
i wznosić się na coraz wyższe poziomy świadomości. Natomiast pozo-
stali, jeżeli chcą i taka ich wola, potrzebują włożyć dużo pracy i cierpli-
wego wysiłku, aby dotrzeć do swojego rdzenia i pozwolić, by zaczął on 
kiełkować i zobaczył słońce. Potrzebują odnaleźć i rozwijać własne Ja.

Noga Dom – noga domowo-rodzinno-związkowa podlega również 
uważnej obserwacji i weryfikacji. Syndrom pustego gniazda powodu-
je, że zaczynamy się przyglądać i oceniać, czy człowiek, przy którym 
się budzimy jest naprawdę tym do końca życia? Czy to nasza bajka czy 
raczej się z niej wypisujemy? Czy to jeszcze jest nasz dom czy już zu-
pełnie nie nasz? Co dalej? Są tacy szczęśliwcy, którzy tę nogę mają 
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harmonijnie ukształtowaną. Wtedy, w okresie dojrzałości, zaczyna się 
spijanie śmietanki. Wspólne podróże, pasje, czas na życie kulturalne 
i uważne dbanie o siebie. Także nawzajem. Ci mniej szczęśliwi kończą 
wzajemną współpracę i od nowa szukają, już bardziej świadomie i doj-
rzale, swojego nowego miejsca w życiu osobistym.

Noga Praca – coraz częściej stawiamy sobie pytania, czy praca, 
którą wykonujemy, to jest to, co chcemy dalej robić przez kolejne lata. 
Czy w takim wymiarze i z tymi ludźmi? Czy zostajemy w firmie czy ją 
zmieniamy, a może zakładamy własną? Tak jak Noga Domowa – Noga 
Pracy podlega intensywnej weryfikacji po to, aby podjąć świadomą 
decyzję co do dalszej drogi zawodowej. Bo ten moment to czas, kiedy 
dopada nas często syndrom wypalenia zawodowego, a wstanie rano 
i zmierzenie się z pracą graniczy z cudem.

Bardzo dojrzały dorosły (lat 50+)

Noga Ja – przepracowane Ja pozwoli w drugiej połowie życia zrobić 
sobie dobrze w szerokim tego słowa znaczeniu. Wybrać, zarówno 
w domu jak i w pracy, rozwiązania, które będą nam najbardziej sprzy-
jały i powodowały nasz rozkwit. W przeciwnym przypadku następuje 
często czas depresyjno-recesywny. Noga Ja traci grunt, wpada w cze-
luść braku celu i sensu życia. Człowiek traci napęd, energię, zaczyna 
chorować, a życie sprowadza się do istnienia – cyklu rutynowych za-
chowań i czynności. Dom, praca, fotel, telewizor, pilot, piwo, obiad. To 
często życie tylko życiem innych ludzi lub bohaterów seriali.

Noga Dom – to czas kontynuacji weryfikacji Nogi Domowej i wybo-
ru najlepszego dla nas wyjścia. Takiego, na jakie wyrażamy zgodę i na 
jakie jesteśmy gotowi. To czasem decyzja, że nic nie zmieniamy i zo-
stajemy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo na jakąkolwiek zmianę bra-
kuje nam siły, energii, ochoty i pieniędzy. A najczęściej odwagi. Dla 
wielu to już czas po podjętej decyzji o zmianie domu, związku, rodziny, 
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miejsca a czasem – całego życia. Tak jak w pięknym filmie „Hotel Ma-
rigold”14.

Noga Praca – to czas powolnego wygaszania aktywności zawodowej. 
Noga Pracy jest często wydrenowana i zmęczona. Jeszcze pracujemy, 
ale już na mniejszych obrotach. Są co prawda tacy, którzy wtedy wła-
śnie osiągają szczyty kariery i odcinają kupony od przebiegu całego 
swojego życia zawodowego. Jednak ponieważ ilość siły i energii ży-
ciowej ulega znacznemu zmniejszeniu – konieczne są wybory, na 
którą nogę stawiamy i co wybieramy.

Do refleksji

Odpowiedzcie sobie na kilka pytań. Może przybliży was to do tego, 
czego chcecie, co lubicie i o czym myślicie, że jest wasze.

• Co jest dla mnie ważne?
• Jaki mam cel w życiu? 
• Po co wstaję rano?
• Kiedy czuję się dobrze?
• Co mi robi dobrze?
• Kto mi robi dobrze?

Zadawać sobie takie pytania można na każdym etapie swojego 
życia, ale czterdzieści, czterdzieści pięć czy pięćdziesiąt lat to ostatni 
dzwonek. Czy jestem po ciemnej stronie mocy i krzywa leci raczej 
w dół, czy też pokonałam większość swoich potworów i wiem, czego 
potrzebuję, żeby żyć, oddychać, działać i iść dalej? Gdzie ja jestem 
i w jakim stanie bycia się znajduję?
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