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TYDZIEŃ 2 DROGI ATYSTY

Odzyskiwanie poczucia tożsamości

@EWELINASTĘPNICKA

Jesteśmy w trakcie drugiego tygodnia Drogi Artysty.
Przyszedł czas na odzyskiwanie poczucia tożsamości i zadbania o nasze zdrowie
psychiczne.

WĄTPLIWOŚCI

Początki tej drogi i otwieranie się na kreatywność będą wybudzać w nas spore
wątpliwości. Latami byliśmy wystawieni na krytykę i robiliśmy rzeczy pod dyktando
innych. Latami tak często słyszeliśmy głosy dezaprobaty, że nie zauważyliśmy kiedy
przeobraziły się one w nasz własny głos.
Proszę nie myśl, że tylko Ty tak masz. To normalne. Powrót do kreatywności, jak to Julia
mówi, jest jak powrót do zdrowia, a zwątpienie jest jak infekcja, która zaatakowała naszą
kreatywność. Gdy wychodzimy z choroby potrzebujemy zadbać o siebie i być dla siebie
delikatni, a jednocześnie rozumieć, że ten powrót może być wypełniony zwątpieniem,
zmęczeniem i czasem zniechęceniem.
Bądź dzielny, rób swoje krok po kroku. Jesteś silniejszy niż to!
Jednym z najbardziej popularnych „błędów” jest pokazanie swoich porannych stron
#piszupiszu komuś bliskiemu. Poranne strony to sprawa bardzo osobista, która nie jest
przeznaczona dla oczu nawet najżyczliwszych przyjaciół - mówi Julia. Nasze myśli są
tam tylko dla nas i nie ma potrzeby się nimi z kimkolwiek dzielić, a już zwłaszcza na
samym początku tej drogi.

ĆWICZENIE:
Pobądź chwilę w ciszy i pomyśl o tym jakie wątpliwości odwiedzały Cię do tej pory,
podczas naszej twórczej podróży. Zrób listę tych, które najbardziej Cię bojkotują,
zatrzymują i być może sprawiają, że myślisz o tym, by się z tego wszystkiego wycofać.
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TOKSYCZNI TOWARZYSZE ZABAW I SIEWCY OBŁĘDU

Kolejnym powodem samozwątpienia jest wpływ innych ludzi i ich osądów na temat
tego co robimy.
Julia nazywa ich „toksycznymi towarzyszami zabaw” i „siewcami obłędu”. To ludzie,
którzy nie przyczyniają się do naszego uzdrowienia, a wręcz nam w tym przeszkadzają.
Najłatwiej jest nam się spotkać z naszym kreatywnym artystą, gdy czujemy wewnętrzny
spokój, samoakceptację i bezpieczeństwo. To wtedy nasz wewnętrzny twórca czuje
gotowość by się ujawnić i zostać z nami na zawsze.

Ten tydzień jest dla nas takim czasem, w którym naprawdę chcemy się rozejrzeć wśród
ludzi, którzy są częścią naszego życia i zobaczyć czy są oni dla nas wsparciem czy może
nie do końca. Bardzo często jest tak, że w trakcie naszego „uzdrowienia”, wielu ludzi
nie jest w stanie zrozumieć tego co robimy. Im bardziej się ujawniamy z naszym nowym
wcieleniem, tym bardziej nasi bliscy są tym zszokowani lub wręcz oburzeni. Rezultatem
tego niezrozumienia jest mówienie nam, że jesteśmy dziwni, inni i że to co robimy jest
głupie i nie ma sensu. My natomiast latami praktykowaliśmy słuchanie tego, co mówią
inni oraz zadawalanie ich potrzeb, zapominając totalnie o sobie.

Julia w książce opisuje w szczegółach skąd pochodzą te zachowania ludzi i jak sobie z
nimi radzić. Przeczytaj ten rozdział uważnie i zadbaj o to, by Twoje otoczenie było jak
najbardziej wspierające dla Twojego wewnętrznego twórcy.
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SCEPCYTYZM- SEKRETNE WĄTPLIWOŚCI

Kolejnym krokiem do przeskoczenia jesteśmy my sami Kochani.
Julia pisze o wielkiej roli jaką pełni SCEPTYCYZM. Nasze stare nawyki myślowe
zaczynają płatać nam figle a my czepiamy się wszystkiego, czego tylko możemy: „tak to
prawda, że czuję się lepiej odkąd piszę mój pamiętnik codziennie, ale to pewnie zbieg
okoliczności, a nawet jeśli nie, to dopiero pierwszy tydzień, wszystko co nowe jest
ekscytujące na początku a później gaśnie i wszystko wraca do normy”, „nie wierzę że
dałem/ dałam się w to wciągnąć, to jest naprawdę głupie” itp.

Samozwątpienie jest często spowodowane strachem przed tym co nowe. Nawet gdy
wiemy, że po drugiej stronie czeka nas lepsze życie. Nowa droga oznacza
pozostawienie naszej starej historii, a nasza historia kryje w sobie to czego nowe życie
nie posiada: komfort, wymówki, usprawiedliwienia. Nowe życie w zamian przynosi coś,
do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni: ryzyko, niewygodę, zmiany i nowe wyzwania.

Zmiana jest procesem indywidualnym i każdy z nas przechodzi ją w inny sposób.
Jednym zajmuje to miesiąc, innym kilka lat. Jedni się przy tym nie wysilają wcale, a inni
przechodzą wewnętrzne katusze dzień za dniem.

Ważne w tym wszystkim jest to, by dać sobie tyle czasu ile potrzeba. Staraj się robić
tylko tyle na ile jesteś gotów i nie porównuj się z innymi. Jedyne, prawdziwe
porównanie może być tylko z samym sobą dlatego, że na świecie nic nie jest takie
samo: ani dwa płatki roży ani dwie istoty ludzkie. Era porównań dobiegła końca. Ty
jesteś swoim uczniem i swoim nauczycielem, a Twoje „poranne strony” pomogą Ci
ujrzeć i docenić Twój progres i Twoje osiągnięcia.
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UWAŻNOŚĆ

Julia kończy rozdział opowiadając o tym, jak wielką rolę w naszej podróży twórczej i też
całym naszym życiu pełni UWAŻNOŚĆ. Moc dostrzegania chwil "tu i teraz" Umiejętność
popadania w zachwyt. To coś co tak łatwo przeoczyć, zapomnieć, zlekceważyć. Tak
łatwo pomyśleć, że nie mamy czasu w zabieganiu dnia codziennego, na to, by ujrzeć
błękit nieba, śpiew ptaków i uśmiech nieznajomego przechodzącego obok nas na ulicy.
Po co to nam?

"W momentach cierpienia, gdy przyszłość jest zbyt
przerażająca, by o niej myśleć, a przeszłość zbyt bolesna, by ją
rozpamiętywać, nauczyłam się zwracać uwagę na to, co jest teraz.
Dokładnie ten moment, w którym jestem, zawsze był dla mnie jedynym
bezpiecznym miejscem. Każdy moment z osobna był do zniesienia.
Dokładnie w chwili, która trwa, każdy, bez wyjątku i zawsze, ma się
dobrze."
PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ:

1. Afirmacyjne czytanie: codziennie, rano i wieczorem, wycisz się
i w skupieniu przeczytaj Podstawowe Zasady (s. 2–3). Zwróć uwagę na wszelkie zmiany,
zachodzące w twoim nastawieniu. Czy zaczynasz już odsuwać na bok sceptycyzm?

2. Na co poświęcasz czas? Wypisz pięć czynności, które najbardziej absorbowały cię w
tym tygodniu. Ile czasu poświęciłeś na każdą
z nich? Którymi z nich zajmowałeś się z własnej woli, a które były „powinnościami”? Ile
czasu spędziłeś, pomagając innym, lekceważąc własne pragnienia? Czy któryś z twoich
zablokowanych znajomych zasiał w tobie wątpliwości?
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Weź kartkę. Narysuj koło. Wewnątrz koła wpisz swoje priorytety. Umieść tam także
osoby, które cię wspierają. Na zewnątrz koła zapisz imiona osób, przed którymi na razie
musisz się mieć na baczności. Umieść mapę bezpieczeństwa w pobliżu miejsca, gdzie
odrabiasz poranne strony. Niech pomaga ci chronić twoją autonomię. Kiedy będą ci
przychodzić do głowy kolejne imiona, zapisuj je wewnątrz lub na zewnątrz koła: „A,
Darek! To jest ktoś, z kim w tej chwili nie powinnam o tym rozmawiać”.

3. Wymień dwadzieścia rzeczy, które lubisz robić (wspinaczka, jazda na rolkach,
pieczenie ciast, gotowanie zupy, kochanie się, kochanie się jeszcze raz, jazda na
rowerze, jazda konna, podawanie piłki, rzucanie piłką do kosza, bieganie, czytanie
poezji, i tak dalej). Kiedy ostatnio sobie na to pozwoliłeś? Obok każdej pozycji zapisz
datę. Nie zdziw się, jeśli okaże się, że niektórym z przyjemności oddawałeś się lata
temu. To się zmieni. Lista jest świetnym źródłem pomysłów na randki artystyczne.

4. Z powyższej listy wybierz dwie ulubione rzeczy, których unikałeś,
a które mogą być twoimi celami na ten tydzień. Cele mogą być skromne: kupić rolkę
filmu do aparatu i ją zużyć. Pamiętaj: staramy się wywalczyć dla ciebie trochę autonomii
w dysponowaniu czasem.

Szukaj „okienek” w rozkładzie dnia i przeznaczaj je na

drobne akty twórcze. Podczas przerwy obiadowej skocz do sklepu z płytami, choćby na
kwadrans. Nie czekaj, aż będziesz miał dużo wolnego czasu. Znajduj i zagospodarowuj
okruchy.

5. Wróć do Pierwszego Tygodnia i przeczytaj afirmacje. Zastanów się, które wywołują
najsilniejsze reakcje. Ta, która brzmi najbardziej niepoważnie, bywa najistotniejsza.
Wybierz trzy i codziennie,
w ramach porannych stron, napisz każdą pięć razy. Uwzględnij te, dodane przez ciebie
w odpowiedzi na „wiązanki”.
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6. Wróć do listy wyimaginowanych losów z poprzedniego tygodnia. Dodaj kolejne
pięć. I znów sprawdź, czy jakieś elementy mógłbyś włączyć do tego życia, które
wiedziesz obecnie. Jeśli wymieniłaś życie tancerki, czy już chodzisz potańczyć? Jeśli
wymieniłeś życie mnicha, czy możesz udać się na odosobnienie? Jeśli jesteś
płetwonurkiem, może powinieneś odwiedzić sklep akwarystyczny? Albo zaplanować
dzień nad jeziorem?

7. Diagram Życia. Narysuj koło. Podziel je, jak tort, na sześć części. Jedną zatytułuj
„duchowość”, drugą – „aktywność fizyczna”,
trzecią – „zabawa”, a pozostałe: „praca”, „przyjaźń”
i „romans/przygoda”. Wewnątrz każdego kawałka umieść kropkę – niech jej odległość
od środka koła będzie proporcjonalna do stopnia, w jakim czujesz się spełniony w
danej dziedzinie (na obwodzie koła – całkiem spełniony, blisko środka – nie za bardzo).
Połącz kropki. Powstały kształt uświadomi ci, w których sferach twojego życia brakuje
równowagi. Na początku kursu diagram życia zwykle przypomina tarantulę. W miarę
postępów tarantula może zmienić się w mandalę. Dzięki temu narzędziu zdasz sobie
sprawę, które obszary w twoim życiu są zaniedbywane – poświęcasz im mało czasu albo
w ogóle. Wykorzystaj wolne chwile, by to zmienić. Jeśli twoje życie duchowe jest
ograniczone do minimum, choćby pięciominutowa wizyta w synagodze lub katedrze
może przywrócić ci zdolność do zachwytu. Wiele osób twierdzi, że pięć minut gry na
bębnach pozwala im nawiązać kontakt z własnym duchowym jądrem. Dla innych taką
rolę odgrywa wycieczka do ogrodu botanicznego. Rzecz w tym, że nawet odrobina
uwagi poświęcona sferom,
w których jesteśmy zubożeni, potrafi je wzmocnić.

8. Dziesięć Drobnych Zmian: wymień dziesięć zmian, które miałbyś ochotę wprowadzić,
od istotnych po całkiem błahe albo odwrotnie („kupić komplet pościeli na zmianę,
pojechać do Chin, pomalować kuchnię, zerwać ze ździrowatą Alice...”).
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Zrób to tak:
Chciał(a)bym ..............
Chciał(a)bym ..............

Dzięki porannym stronom zaczniemy zanurzać się
w teraźniejszości i zwracać uwagę na bieżące życie. Dlatego drobna zmiana, np.
odmalowana łazienka, może znacząco wzmocnić nasze przekonanie, że o siebie
dbamy.

9. Wybierz jeden drobiazg z listy i uczyń go celem na ten tydzień.

10. A teraz zrealizuj ten cel.

KSIĄŻKI WSPOMINANE NA LAJWIE

Brene Brown "Z wielką odwagą"
Elizabeth Gilbert "Wielka magia"
Steven Pressfield "Do roboty"
Jordan Peterson "12 życiowych zasad"
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