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Budda w caŁYm swOim ŻYciu nie przepracował ani jednego dnia. 
Urodził się około 2500 lat temu i jako hołubiony książę dorastał 
w starożytnych Indiach. Porzucił jednak życie w dostatku, zo-
stając wędrownym mnichem, a zmarł jako wielbiony nauczyciel 
duchowy. Przez całe życie nigdy nie otrzymywał żadnej pensji*. 
Nie do końca wiadomo, czy w ogóle miał kiedyś w ręku pienią-
dze i czy swoim najwierniejszym wyznawcom zabronił jakiego-
kolwiek kontaktu z gotówką.

Dlaczego ktokolwiek chciałby wiedzieć, co taki obibok ma do 
powiedzenia na temat pracy? Cofnijmy się do samego początku. 
Dziś wciąż spotyka się osoby, które wiernie odwzorowują styl ży-

*  W domu też się nie przepracowywał. Odszedł od rodziny w dniu, w którym narodził 
się jego jedyny syn. Spokojnie można więc założyć, że nie nauczył się nawet zmie-
niać pieluch.

wstęP

Przebudzenie 
w pracy
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cia Buddy, wyzbywając się dóbr doczesnych i wiodąc prawdziwie 
klasztorny tryb życia. W gruncie rzeczy jest ich więcej, niż mogło-
by ci się wydawać – szacuje się, że ich liczba wynosi od stu tysię-
cy do około miliona. Założę się jednak, że jeżeli trzymasz w ręku 
tę książkę, to nie jesteś jednym z nich. Nie zdecydowałeś się na 
spędzenie życia w świątyni czy klasztorze ani nie wędrujesz po 
wiejskich drogach na odludziu, nie mając nigdzie zameldowa-
nia. Ja też nie należę do tej grupy. Znaczna część z nas żyje ina-
czej niż Budda i jego uczniowie. Większość ludzi w swoim doro-
słym życiu pracuje.

Wiele osób nie jest z tego zadowolonych. Rzadko spotykamy 
kogoś, kto naprawdę kocha swoją pracę. Najczęściej ludzie spędza-
ją wiele godzin na robieniu czegoś, czego nie znoszą. Szczęściarze 
z nadzieją wyczekują weekendu – tych dwóch dni, w których odzy-
skują prawdziwe życie. Zatrudnieni na stresujących stanowiskach 
nie mają nawet tego. Pracują bowiem także w soboty i niedziele, 
praktycznie nie zwalniając tempa, w nadziei na wcześniejszą eme-
ryturę czy jakąś inną nagrodę za swój trud. Większość Ameryka-
nów nie wykorzystuje nawet całego przysługującego im urlopu1.

Nieliczni wybrani, autentycznie kochający swoją pracę, też 
przeżywają frustracje, które są spowodowane nieustającym stre-
sem, brakiem funduszy czy godnym pożałowania zachowaniem 
współpracowników lub klientów. Być może nie sama praca jest 
problemem – po prostu chcielibyśmy, żeby było jej trochę mniej. 
Wygląda na to, że każdy, kto ma wymagające zajęcie, uskarża się 
na brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Czy kto-
kolwiek z nas rzeczywiście lubi całymi dniami odpisywać na maile 
i SMS-y? Wszyscy ci, którzy gonią za sukcesem, mogą się zdziwić. 
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Przeprowadzone w 2016 roku badanie wykazało, że stres związany 
z pracą to piąta najczęstsza przyczyna śmierci w USA2. Niektórzy 
z nas nie dożyją emerytury (więcej na ten temat w rozdziale 2).

Tak jednak wcale nie musi być. Budda wiedział już o tym 2500 
lat temu, chociaż jego noga nigdy nie stanęła w żadnym biurze.

Kiedy Budda doznał swojego wielkiego przebudzenia – czyli 
stał się Buddą, co znaczy przebudzonym – uznał, że „właściwe za-
robkowanie” to jeden z ośmiu kluczy wiodących do oświeconego 
życia. Jakimś cudem wiedział, że praca jest ważna, a wykonywa-
nie właściwej  pracy jest niezbędne. Podróżował przez starożyt-
ne Indie i opowiadał ludziom o swoim duchowym wyzwoleniu. 
Uczył nie tylko innych wędrownych mnichów (a później także 
mniszki), ale także ludzi, których nazywał „gospodarzami” i któ-
rych zachęcał do postępowania według jego zaleceń bez rezyg-
nowania z pracy. Nawet ponad 2000 lat temu Budda wiedział, że 
większość z nas spędza wiele godzin w pracy i to właśnie tam trze-
ba szukać oświecenia.

Budda dorastał wśród najbogatszego 1% populacji i był przyj-
mowany z honorami na królewskich dworach, ale otaczał się tak-
że prostymi rolnikami, rzemieślnikami i drobnymi handlarzami 
walczącymi o przetrwanie. Buddyjskie święte teksty, zwykle zwane 
sutrami, wspominają o wielu zawodach, które istniały już w cza-
sach Buddy. Czytamy w nich, że Budda przemawiał zarówno do 
członków rodzin królewskich, jak i do niewolników3. Dla więk-
szości słuchających go osób praca była obowiązkiem i głównym 
elementem każdego dnia. Budda nie mógł lekceważyć tego obo-
wiązku pracy, tak samo jak my nie możemy ignorować go dziś. 
Oświecenie nie mogło być czymś przeznaczonym wyłącznie dla 
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zatwardziałych mnichów, a Budda wiedział, że jeżeli pomoże lu-
dziom pracować we właściwy sposób, umożliwi im odnalezienie 
własnej ścieżki do przebudzenia.

O tym właśnie traktuje niniejsza książka – w jaki sposób spra-
wić, aby nasza praca nie była tylko czymś, co odwraca naszą uwa-
gę od życia, ale aby stała się integralnym aspektem prawdziwego 
duchowego przebudzenia.

Ta książka pomoże ci zrozumieć, dlaczego Budda – człowiek, 
który sam nigdy nie miał pracy – tak wielką wagę przywiązywał 
do właściwego zarobkowania. Ponadto przekonasz się, w jaki 
sposób zadbać o to, aby praca była „właściwa” w każdym tego 
słowa znaczeniu: właściwa dla ciebie, twojego zdrowia fizyczne-
go i psychicznego, a także właściwa dla świata.

Nauki Buddy nie są skomplikowane. Wszystkie zawarł w swo-
im liczącym około 700 słów pierwszym kazaniu – to prawie tyle, 
ile słów tej książki przeczytałeś dotychczas! Większość sprowadza 
się do podstawowych cnót, takich jak uczciwość i równowaga, 
które pomagają nam zwracać większą uwagę na otaczający świat. 
Wprowadzanie tych prostych zasad do naszego jakże skompliko-
wanego świata jest już nieco trudniejsze. W ciągu kolejnych lat 
Budda rozwijał swoje spostrzeżenia i koncepcje, a jego nauki roz-
rosły się do około 20 000–80 000 stron, zależnie od tego, kto liczy.

Mimo całkowitego braku doświadczenia na rynku pracy w swo-
ich późniejszych kazaniach Budda na temat tego zagadnienia miał 
do powiedzenia naprawdę wiele. Jego niektóre przemyślenia były 
bardzo konkretne i nie powinny nikogo dziwić (proponował na 
przykład, abyśmy unikali prac związanych z handlem bronią, ludź-
mi i narkotykami). Po bliższym przeanalizowaniu nawet tych naj-
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prostszych zaleceń można jednak dotrzeć do sedna problemu. 
Kiedy Budda radził, aby unikać pracy związanej z „substancjami 
o działaniu odurzającym” i „truciznami”, co naprawdę miał na 
myśli? Obecnie pracuję w firmie Instagram, a wcześniej pracowa-
łam w Facebooku. Czy te portale społecznościowe można uznać 
za „substancje o działaniu odurzającym” albo nawet za truciznę? 
Niektórzy z pewnością tak uważają, choć ja mam na ten temat od-
mienne zdanie. Czy telewizja działa na nas odurzająco? A co z gra-
mi wideo? Czy górnicy zajmują się truciznami? A producenci aut? 
Niektórzy ludzie traktują cukier jak truciznę – czy w takim razie 
należy zabronić sprzedaży lodów? To przygnębiająca perspektywa.

Tak czy inaczej, te konkretne sugestie to dopiero początek. Za-
równo w pracy, jak i każdym innym aspekcie życia powinniśmy 
kierować się tymi samymi zasadami. Poza właściwym zarobkowa-
niem pozostałymi siedmioma elementami ośmiorakiej ścieżki są: 
właściwy pogląd, właściwe postanowienia, właściwe słowa, właści-
we czyny, właściwy wysiłek, właściwa uważność i właściwa koncen-
tracja, której poświęcimy więcej czasu. Większość z nas wie z do-
świadczenia, że w miejscu pracy można zboczyć z tej ścieżki na 
niezliczone sposoby – można podjąć niewłaściwe decyzje, wypo-
wiedzieć niewłaściwe słowa i tak dalej, nieodpowiednio traktować 
współpracowników, bezmyślnie przechodzić od jednego zadania 
do drugiego, a nawet kłamać, oszukiwać i kraść. Porozmawiamy 
o tych wszystkich zagrożeniach i o tym, jak się przed nimi ustrzec.

Budda uczył, że w życiu czeka nas sporo cierpienia, w co aku-
rat ludziom na rynku pracy nietrudno uwierzyć. Uczył też jednak, 
że cierpienie nie jest elementem obowiązkowym – ma ono swo-
je przyczyny i można je leczyć. Nie zawsze jest to łatwe, ale za-



wsze możliwe. Niezależnie od tego, czy pracujemy za biurkiem 
czy przy kasie, w fabryce czy na szczycie odległej góry, w podob-
ny sposób możemy pozbyć się cierpienia.

Nie musisz odchodzić z pracy, żeby osiągnąć oświecenie. Czasa-
mi to wcale nie pomaga. Życie Buddy przypominało nieco odwró-
coną koncepcję american dream – początek w luksusie, a koniec 
bez grosza przy duszy*2. Doszedł on do wniosku, że młodzieńcza 
pogoń za uciechami tylko odwracała jego uwagę od prawdziwe-
go sensu życia. Zapewne w tej chwili cieszysz się na myśl o eme-
ryturze, ale pamiętaj, że na plaży, polu golfowym czy w spa wca-
le nie jest łatwiej doznać przebudzenia. Budda byłby zdania, że 
to wręcz trudniejsze.

Nie musisz też zostawać buddystą. Sam Budda nigdy nie uży-
wał tego słowa i raczej nie byłby zachwycony, wiedząc, w jakim 
kontekście używa się go dziś. Nie wierzył w żaden „buddyzm”, 
tylko w uważność, dbałość o siebie i w przebudzenie. To coś, co 
może osiągnąć osoba wyznająca dowolną wiarę.

Ostatecznie szczęście i poczucie spełnienia w pracy zależą od 
tych samych czynników, które zapewniają nam szczęście i speł-
nienie w pozostałych dziedzinach życia. Tu, tak jak we wszyst-
kim, co warto robić, też nie istnieją żadne skróty. Nie ma cudow-
nej pigułki, magicznego laptopa ani niezwykłego ćwiczenia. Ta 
książka pokaże ci, w jaki sposób proste wskazówki Buddy mogą 
znaleźć zastosowanie w twoim życiu zawodowym. Wkrótce prze-
konasz się, że odpowiednia praca i przebudzenie są w zasięgu ręki.

*  Żona i syn, których opuścił Budda, zostali w końcu wyświęceni i dołączyli do ros-
nącego grona buddyjskich mnichów i mniszek. W związku z tym jego jedyny poto-
mek także został bez majątku.






