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„Leniwy, leniwa" - z różną częstotliwością czy intensywnością każdy 

tak mówi lub przynajmniej myśli o sobie. 

Może najrzadziej wyznanie to pada to z ust pracoholików (no chyba, 

że chcą "narazić się" na kolejny komplement), ale w zaciszu 

domowym właśnie oni najczęściej tak o sobie myślą. Że oni zawsze 

robią za mało. Za mało pracują. Za mało się uczą. Za mało ćwiczą. Za 

mało czasu poświęcają na rozwój osobisty. Wszystko, co powinni 

robić, to właśnie ONI robią za MAŁO.  

Mówią, że ciężko pracują, ale w głębi duszy czują, że są leniwi i 

najbardziej się boją, że w każdej chwili ktoś może to odkryć. 

Im bardziej pracujemy, tym bardziej tęsknimy za chwilą nic nierobienia. Co robić, kiedy nie 

chcesz nic robić? Nic. Nic nie robić. Dosłownie nic. Jednak, kiedy przychodzi taki czas i 

naprawdę mamy ochotę na takie nic - od razu zaczynamy myśleć, że jesteśmy leniwi. Bo 

tylko leń nic nie robi. 

Tak bardzo przyjęliśmy oczekiwania świata, że musimy być szybsi, lepsi, robić więcej, 

dłużej, bardziej, że ciągle się czujemy... niewystarczający. Ciągle nam się wydaje, że robimy 

za mało, za wolno, że trzeba przyspieszyć, nadgonić. Tak, czasem trzeba. CZASEM. Nie cały 

czas. 

To poczucie bycia w ciągłym "niedoczasie" powoduje, że chwila odpoczynku odbierana jest 

jako lenistwo.  A jednak lenistwo ma być częścią naszego czasu i patologią jest raczej to, 

kiedy nie ma na nie miejsca w ogóle.  

Kiedyś słyszałam, jak choreografka powiedziała do nadgorliwej uczennicy: "A 

teraz  zapomnij o krokach. Zatańcz tylko dla siebie, jakby nikt nie patrzył. Daj nogom i 

głowie odpocząć. Najpierw trzeba się rozluźnić, żeby móc się spiąć. Z  rozluźnienia płynie 

twoja siła." 

Umysł, tak jak ciało, potrzebuje odpoczynku. Myślenie jest niezwykle energetyczną 

czynnością, dlatego nie ma co się dziwić, że najmądrzejsi tego świata po pracy śledzą 

Pudelka, oglądają seriale czy czytają "głupie gazety".  I to jest OK. Nie ma potrzeby, żeby się 

wstydzić i czuć się winnym (przecież nie robimy tego zamiast pracy, ale po pracy lub w 

przerwie od pracy). 
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To właśnie te "czynności" zapewniają nam trochę bezrefleksyjności, która  co prawda nie 

rozwija nas sama w sobie, ale pozwala odpocząć na tyle, żeby dokonał się reset, po którym 

można działać dalej. Jestem pewna, że każdy, kto znalazł chwilę czasu, żeby przeczytać te 

słowa - myśli, pracuje i działa, co najmniej tak dużo, jak musi, a najprawdopodobniej jeszcze 

więcej. Odpocznij. To nie jest nic złego. Potrzebujesz tego.  

 

 

 

 

 

 

 

 


