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ODZYSKIWANIE MOCY SPRAWCZEJ
Przed nami 3 tydzień artystycznej podróży. Jest to czas, w którym zaczynamy sobie zdawać
sprawę z naszych kreatywnych możliwości. Nasze kreatywne dziecko powoli budzi się do
życia, co też wiąże się z szarpaniną różnorakich emocji: złość, radość, smutek, niepokój, wstyd.
Jest to tydzień wewnętrznych rozterek. Jedna część nas już wie, że po drugiej stronie naszych
wątpliwości czeka kreatywność, z kolei druga część wciąż boi się wyruszyć w nieznany i
niezbadany ląd.

GNIEW

Gniew jest paliwem - mówi Julia.
Często przychodzi on znienacka, a gdy już nas dopadnie, to chcemy koniecznie coś z nim
zrobić np.: uderzyć kogoś, połamać coś, rzucić czymś, uderzyć pięścią w ścianę, powiedzieć
co myślimy, krzyczeć, płakać, wyć.
Ale przecież my jesteśmy „miłymi ludźmi”, my się tak nie zachowujemy.
Więc co robimy my, „mili ludzie” z tym gniewem i złością?
Tłamsimy, dusimy w sobie, wpychamy tak głęboko jak tylko się da, zagrzebujemy w ciemnych
zakątkach naszej duszy, ignorujemy gdy próbuje nam o sobie przypomnieć. Robimy wszystko
oprócz słuchania tego co gniew ma nam do powiedzenia.
Gniew jak każda emocja jest informacją, która jest warta wysłuchania i zasługuje na szacunek.
Gniew jest mapą - mówi Julia.
Pokazuje nam nasze granice, zaznacza terytoria, które są dla nas dostępne i te, które
powinniśmy omijać szerokim łukiem. Pokazuje nam gdzie podążać. Przypomina gdzie już
byliśmy i gdzie nie chcemy powrócić nigdy więcej.
Gniew pojawia się po to by go słuchać, a nie nim wybuchać.
U zblokowanego artysty gniew jest oznaką zdrowia a nie choroby. Jednak kiedy gniew
przychodzi w odwiedziny często stajemy się źli i sfrustrowani. Jesteśmy źli, że jesteśmy źli.

Julia zachęca do tego, by wyciągnąć przyjacielską dłoń do gniewu. By dać mu szansę i
pozwolić być naszym nauczycielem. Gdy nauczymy się z niego korzystać w zdrowy sposób,
stanie się on naszym paliwem napędowym, drogowskazem do działania i wyznacznikiem
kierunku.
Bądź obserwatorem a nie sędzią. Jak to mówi psycholog Susan David, każda emocja i ta
wygodna i ta niewygodna, jest informacja o tym, co dzieje się z naszymi wartościami. Chcemy
nauczyć się nawigować nimi i stać się sprawnymi emocjonalnie.
Przystań na chwilę i posłuchaj... a zobaczysz jak wiele dane Ci będzie usłyszeć, ujrzeć, nauczyć
się.
Gniew nie zastępuje działania. Jest zaproszeniem do działania.

SYNCHRONICZNOŚĆ
Idąc dalej Julia zachęca nas do zwracania uwagi na synchroniczności. Te drobne zbiegi
okoliczności są jak poklepanie po plecach od życia. To właśnie one podszeptuje nam, że
jesteśmy na dobrej drodze.
Umysł może być za bardzo zabiegany by je dostrzec lub widzieć je, ale za to lubi wmawiać
nam, że to nic szczególnego i że tylko nam się wydaje.
Julia zachęca by jednak zwrócić uwagę na te pomyślne sploty wydarzeń i korzystać z nich jako
zachęty do dalszego działania. Łączy się to pięknie z lekcją uważności z poprzedniego
tygodnia. Warto rozejrzeć się dookoła i nie dać się zbojkotować umysłowi. Życie bywa
przewrotne, zaskakujące, pełne niespodzianek i synchroniczności ale by to dostrzec potrzeba
naszej uważności i otwartości.

WSTYD
Jedną z rzeczy, która paraliżuje nas najbardziej i powstrzymuje przed działaniem jest WSTYD.
To co karmi wstyd najbardziej, to sekrety i słowa niewypowiedziane na głos. Okazuje się, że
tworzenie często jest powiązane lub kojarzone ze „zdradzeniem rodzinnych sekretów”. Ci,
którzy nie chcą, by coś było odkryte, złoszczą się na tych, którzy podnoszą kurtynę do góry.
Próbując uchronić sekret przed wyjawieniem używają wstydu jak tylko się da: „nie mów o
tym”, „co ludzie sobie pomyślą”, „jak możesz mi to robić”, „wstydu nie masz”.

A wiec jak radzić sobie ze wstydem?
Na transmisji wspominaliśmy o Brene Brown, która spędziła 10 lat swojego życia
studiując wstyd i wrażliwość. O to co mówi Brene:

„Wstyd czerpie swoją moc z tego, że jest niewypowiedziany. Dlatego właśnie uwielbia
perfekcjonistów- jakże łatwo zamknąć nam usta. Jeśli wykształcimy w sobie dostatecznie dużą
świadomość dotyczącą wstydu, aby potrafić go nazwać i przemawiać do niego, to zwalimy go
z nóg. Wstyd nie znosi słownych opakowań - gdy o nim mówimy, zaczyna znikać".

CZYM JEST WSTYD
Są to fragmenty z książki Brene Brown „Z wielką odwagą”, o której rozmawialiśmy na
transmisji i która bardzo trafnie obrazuje wstyd i jego naturę.

Wszyscy musimy się z nim zmierzyć. Wstyd jest uniwersalną i jedną z najbardziej
prymitywnych emocji, których doświadczamy. Ludziom, którzy nie doświadczają wstydu
brakuje empatii i zdolności do nawiązywania więzi międzyludzkich.
Wszyscy boimy się mówić o wstydzie.
Im mniej rozmawiamy na temat wstydu, tym większą kontrolę ma on nad naszym życiem.

Wstyd to lęk przed zerwaniem poczucia więzi. Jesteśmy psychologicznie, kognitywnie i
duchowo zaprogramowani na odczuwanie więzi, przynależności i miłości. Poczucie więzi, wraz
z miłóścią i poczuciem przynależności, stanowią istotę naszej egzystencji, To właśnie one
nadają sens i znaczenie naszemu życiu. Wstyd to strach przed zerwaniem poczucia więzi - to
lęk, że coś, co zrobiliśmy lub to, czego zaniechaliśmy, ideał, którego nie udało nam się
zrealizować, bądź cel, którego nie osiągnęliśmy czynia nas niegodnymi więzi z innymi ludźmi.

ELEMENTY PRZECIWSTAWIANIA SIĘ WSTYDOWI
Rozpoznanie wstydu i zrozumienie co go wywołuje.
Praktykowanie świadomości krytycznej.
Wychodzenie do ludzi.
Mówienie o wstydzie.

KRYTYKA
W twórczości nie da się uniknąć krytyki. Julia dzieli krytykę na pożyteczną i bezużyteczną.
Jeśli umiemy przyjąć krytycyzm i przyszedł on do nas z dobrej intencji od ludzi, którzy
naprawdę nas wspierają, to może on stać się kolejnym ważnym elementem naszej twórczości.

JAK SOBIE RADZIĆ Z KRYTYKĄ
1. Wysłuchaj krytyki do końca, żeby mieć to z głowy.
2. Zanotuj, które myśli lub sformułowania cię dotknęły.
3. Zanotuj, które myśli lub sformułowania wydają ci się przydatne.
4. „Dopieść się” w jakiś sposób – przeczytaj pochlebną recenzję albo
przypomnij sobie jakiś komplement.
5. Pamiętaj, że nawet jeśli twoje dzieło jest do kitu, może być
niezbędnym etapem do kolejnego dzieła. Sztuka dojrzewa zrywami,
a błędy są koniecznym warunkiem rozwoju.
6. Przyjrzyj się krytyce ponownie. Czy przypomina niepochlebną opinię
z przeszłości, szczególnie jakiś dziecięcy wstyd? Przyjmij do
wiadomości, że obecna krytyka wyzwala w tobie żal, związany
z zadawnioną raną.
7. Napisz list do swojego krytyka – najprawdopodobniej go nie wyślesz.
Broń w nim swojej pracy, a także doceń to, co pożytecznego wniosła
jego opinia (jeśli wniosła).
8. Wskocz z powrotem na konia! Natychmiast zobowiąż się, że zrobisz
coś twórczego.
9. Zrób to. Jedynym lekarstwem na krytykę jest twórczość.

ROZWÓJ
Julia przypomina nam o tym, że rozwój jest drogą, procesem. Zachęca byśmy szli swoim
tempem i byli dla siebie delikatni.
"Rozwój odbywa się według zasady: dwa kroki do przodu, krok wstecz. Pamiętaj o tym i bądź
dla siebie bardzo wyrozumiały. Odrodzenie twórcze to powrót do zdrowia. We wtorek jesteś
zdolny do rzeczy wielkich, a w środę robisz w tył zwrot. To normalne. Rozwój następuje
zrywami. Czasami będziesz trwać w uśpieniu. Nie zniechęcaj się. Pomyśl, że odpoczywasz.
Bardzo często bywa tak, że po całym tygodniu olśnień przychodzą dwa tygodnie posuchy.
Poranne strony wydają się bezsensowne. To nieprawda. Gdy odrabiasz je nawet zmęczony i
znudzony, uczysz się odpoczywać nad kartką."

PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ
1. Opisz swój pokój z dzieciństwa. Jeśli masz ochotę, możesz go narysować. Co w nim
najbardziej lubiłeś? Co najbardziej lubisz w swoim pokoju teraz? Nic? To umieść tam coś, co
lubisz – na przykład z twojego pokoju z dzieciństwa.

2. Opisz pięć cech, które podobają ci się w dziecku, którym byłeś.

3. Wymień pięć swoich dziecięcych osiągnięć (same szóstki w siódmej klasie; wytresowanie
psa; dołożenie klasowemu tyranowi; psikus zrobiony księdzu). I nagroda: wymień pięć
przysmaków z dzieciństwa. W tym tygodniu kup sobie któryś z nich. Tak, może być galaretka
z bananami.

4. Nawyki: przyjrzyj się swoim nawykom. Wiele z nich przeszkadza ci dbać o siebie i wywołuje
wstyd. Niektóre pozornie nieszkodliwe nawyki są najbardziej autodestrukcyjne. Czy masz
zwyczaj oglądania programów telewizyjnych, które ci się nie podobają? Czy masz zwyczaj
spotykać się z naprawdę nudnym znajomym tylko dla zabicia czasu? (Dobre określenie!)
Niektóre fatalne nawyki są oczywiste i jawne (picie w nadmiarze, palenie, jedzenie zamiast
pisania). Wymień swoje trzy oczywiste fatalne nawyki. Jakie korzyści z nich czerpiesz? Inne
fatalne nawyki szkodzą w bardziej zawoalowany sposób (brak czasu na ruch, mało czasu na
medytację, ciągłe pomaganie innym, niedostateczne dbanie o siebie, obcowanie z ludźmi,
którzy bagatelizują twoje marzenia).

Wymień trzy nawyki, które są twoimi zawoalowanymi wrogami. Jaką korzyść czerpiesz z tych
form autosabotażu? Bądź konkretny.

5. Zrób listę przyjaciół, którzy ci sprzyjają – naprawdę sprzyjają (dzięki którym czujesz się
kompetentny i rokujący nadzieję), a nie wyręczają cię (sugerując, że bez ich pomocy sobie nie
poradzisz). Jest wielka różnica między otrzymywaniem rady a otrzymywaniem komunikatu, że
jesteśmy bezradni. Wymień trzech sprzyjających ci przyjaciół. Które ich cechy szczególnie
dobrze ci służą?

6. Skontaktuj się z przyjacielem czy przyjaciółką, którzy widzą w tobie atrakcyjną, bystrą osobę,
zdolną wiele osiągnąć. Wracając do zdrowia, zaczynasz szukać wsparcia. Będzie istotne
podczas podejmowania nowych wyzwań.

7. Wewnętrzny Kompas: każdy z nas ma swój wewnętrzny kompas. Instynkt, który kieruje nas
ku zdrowiu. Ostrzega, gdy znajdziemy się na niebezpiecznym terenie; informuje, kiedy coś
jest bezpieczne
i pożyteczne. Można się z nim konsultować na przykład za pomocą porannych stron. Równie
dobrym sposobem są czynności angażujące mózg artystyczny – jak malowanie, prowadzenie
samochodu, spacery, szorowanie czegoś, bieganie. W tym tygodniu poświęć godzinę na
którąś z nich i nasłuchuj wytycznych podsuwanych przez twój kompas.

8. Wymień pięć osób, które podziwiasz. A teraz wymień pięć osób, które podziwiasz skrycie.
Jakie ich cechy mógłbyś zacząć w sobie pielęgnować?

9. Wymień pięć nieżyjących osób, które chciałbyś poznać. A teraz wymień pięć nieżyjących
osób, z którymi chętnie byś spędził część wieczności. Jakie ich cechy chciałbyś widzieć u
swoich przyjaciół?

10. Porównaj powyższe listy. Zobacz, co naprawdę lubisz i podziwiasz, a co lubisz i podziwiasz,
bo „wypada”. Może „powinności” każą ci podziwiać Edisona, a w rzeczywistości twoje serce
należy do

KSIĄŻKI WSPOMINANE W LAJWIE
Brene Brown " Z wielką odwagą"
Susan David "Sprawność emocjonalna"

