
 
 

Iracki zen  

 
 

„Mój najszczęśliwszy czas był w Iraku. Okres mojego największego 

rozwoju i równowagi wewnętrznej. Była wojna. Wiedziałeś, że była, 

bo strzelali. Wiedziałeś, po co strzelali. Żeby Cię zabić. Ale też 

widziałeś, kto strzela. Wiedziałeś też, co masz robić, żeby się nie dać 

zabić. Były to prawdziwe realne niebezpieczeństwa.  

Wiedziałeś, z czym i z kim walczysz. Wiedziałeś też, kiedy nie 

walczysz. Kiedy był spokój, była cisza. Wtedy był prawdziwy 

odpoczynek.  

Praca – bardzo trudna, ale też bardzo satysfakcjonująca. Czułeś,  że robisz rzeczy ważne i że 

ludzie cię potrzebują. Czasem umierali, ale wiedziałeś, że gdyby nie ty, to umrzeć mogłoby 

więcej.  

Tak naprawdę, to było tam bardzo pięknie.  

A kiedy wróciłem do Warszawy... Doznałem zen. Irackiego zen. 

Nic nie było w stanie mnie wyprowadzić  z równowagi. 

Zajechał ktoś drogę – nie ma sprawy. Przecież nie strzela. A co to za niebezpieczeństwo, że 

ktoś ci zajechał drogę? A skoro nie ma niebezpieczeństwa, to po co się denerwować?! 

Spóźniam się na spotkanie – nie ma sprawy. No bo co takiego się stało? Przecież nikt nie chce 

cię zabić. Nic złego się nie dzieje. To tylko spóźnienie. 

Nic nie było w stanie wyprowadzić mnie z równowagi.  

Irak mnie nauczył się bać, kiedy jest realne niebezpieczeństwo. A realne niebezpieczeństwo 

jest wtedy, kiedy ktoś strzela, żeby cię zabić. Skoro nie strzela, to nie ma powodu do stresu. 

Trzymało mnie tak przez rok”.  

Taka była opowieść ortopedy, chirurga wojennego. 100% pacjentów w Iraku miało wypadki z 

powodu realnego zagrożenia. W Warszawie – 90% jego pacjentów ma problem bardziej  w 

głowie. Stres robi dużo więcej krzywdy niż wypadki samochodowe czy kontuzje sportowe. I 

to nie jest tylko taki tam truizm na temat choroby cywilizacyjnej, ale fakt prosto z gabinetu 

lekarskiego.  

Realne zagrożenia życia dają nam jasne komunikaty, kiedy mamy się stresować, a kiedy 

możemy odpuścić. Tak jest na wojnie. W naszym codziennym „Sarajewie” ciągle bardziej 

myślimy o zagrożeniach i nadajemy im niezwykle większą wagę, niż na to zasługują.   

Julia Izmałkowa 



No i co z tego, że są korki? Fakt. Nic z tym nie zrobisz. To jest zawsze nasz wybór, czy 

będzie miło czy stresująco. Skoro już stoisz w tych korkach, uprzyjemnij sobie ten czas. 

Włącz audiobook, ulubioną płytę i po prostu jedź do przodu.  

Po prostu jedź, przestań myśleć o celu. I tak i tak dotrzesz. I tak musisz stać w korku.   

Za gorąco. Jeszcze nie tak dawno było za zimno. Potem zbyt deszczowo itd. Ciągle coś jest 

nie tak. Ciągle  chcemy taką pogodę, której akurat teraz nie ma. Ale to jest pogoda. Nie zależy 

od nas. Nic z tym nie możemy zrobić. Po co w ogóle na ten temat narzekać?  

Warszawa taka brzydka. Przez własne brudne okna, okna sąsiadów wydają się też brudne. 

Warszawa jest jednak najlepsza, jaka potrafi  być w tym momencie. Moja ulubiona 

warszawianka, Kobaczek, walczy z tym stereotypem i narzekaniem na Warszawę, urządzając 

wycieczki po mieście, i potrafi rozkochać w Warszawie  nawet najbardziej zagorzałych 

antywarszawiaków czy gości z Paryża lub Londynu.  

Chciałam powiedzieć, że lubię korki, bo wreszcie mam czas na naukę włoskich słówek. 

Uwielbiam, kiedy jest gorąco, bo jest lato i tak właśnie ma być latem. 

Uważam, że Warszawa jest piękna i  jest mnóstwo miejsc, które z dumą pokazuję 

przyjaciołom z Krakowa czy Wrocławia.  

I jedyne, czego nie lubię, to ludzi wiecznie narzekających na rzeczy, które są faktami, z 

którymi nic nie można zrobić. 

Wystarczy rozejrzeć się i zobaczyć co mamy. A jeżeli nadal uważamy, że nie jest dobrze – 

spróbować wymienić trzy zalety obecnej sytuacji. I robić tak przy każdym narzekaniu, aż 

wejdzie w nawyk widzenie rzeczy w świetle ich zalet.  

Wtedy nie trzeba jechać do Iraku, żeby złapać zen. 

 


