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Droga Artysty rozdział 6
ODZYSKIWANIE POCZUCIA OBFITOŚCI

Kochani przed nami kolejny tydzień.
Otwieramy się na obfitość i na przepływ dobrobytu. Julia pisze o tym, jak często nie
wierzymy, że jesteśmy godni obfitości i o tym, jak wiele blokad mamy związanych z
pieniędzmi. Z jednej strony pragniemy zarabiać na naszej twórczości, a z drugiej nie
wierzymy że to jest możliwe. Często też przez to myślimy, że nie jest to warte
zachodu.
„Muszę zapewnić sobie dach nad głową - mówimy. Nikt nie będzie płacił, żebym
był bardziej twórczy” - pisze Julia.
Poza tym jesteśmy też przyzwyczajeni do idei ciężkiej pracy - utożsamiamy to z
cnotą. Często dopiero gdy się napracujemy tak, że nie mamy już sił na nic więcej,
czujemy, że jesteśmy wystarczająco dobrzy.
„Koszmarna robota z pewnością wzmacnia nasz moralny kręgosłup. Coś, co
przychodzi nam z łatwością i wydaje się z nami spójne – powiedzmy, talent
plastyczny – to jakaś tania sztuczka, której nie należy brać serio” - pisze Julia.
Ten tydzień, to czas na zastanowienie się nad naszym podejściem do obfitości na
wielu, różnych poziomach. Czy jesteśmy jej godni, czy jest ona możliwa i dostępna
dla nas, czy da się zarabiać na twórczości? To są pytania, które warto sobie w tym
tygodniu zadać i przewartościować te przekonania, które nas nie wspierają w
naszej twórczej podróży.

LUKSUS
„Zbyt często obwiniamy o nasze zablokowanie brak pieniędzy. Nigdy nie jest to
autentyczna blokada. Stanowi ją poczucie ograniczenia i bezsilności. Sztuka
wymaga od nas dania sobie prawa wyboru, dzięki któremu otrząsamy się z
bezsilności. Na najbardziej podstawowym poziomie chodzi o decyzję, by zadbać o
siebie.”- pisze Julia.
Ten tydzień to również czas na rozkoszowanie się w luksusie, który nie koniecznie
równa się wydawaniu niebotycznych pieniędzy. To może być kąpiel z bąbelkami
przy świecach lub pudełko czekoladek, na które sobie za często nie pozwalamy.
Julia pisze o dwóch ważnych luksusach w naszym życiu: luksusie czasu i
przestrzeni.
„Gdy mówimy o luksusie, zazwyczaj chodzi o przemiany w świadomości, a nie w
strumieniu życia, z którego czerpiemy – chociaż, gdy zrozumiemy i otworzymy się
na to, co daje nam poczucie luksusu, może się zdarzyć, że luksusów będziemy
wyławiać ze strumienia więcej.
Twórcze życie wymaga luksusu czasu, jaki sobie wygospodarujemy – choćby to był
tylko kwadrans na poranne strony i dziesięć minut na kąpiel po pracy.
Twórcze życie wymaga luksusu przestrzeni, nawet jeśli tym, co uda nam się
wykroić, będzie jedna, specjalna półka na książki i parapet do naszej wyłącznej
dyspozycji.”

ĆWICZENIA NA TEN TYDZIEŃ
ĆWICZENIE: BUCHALTERIA

Przez najbliższy tydzień będziesz obserwować, jak wydajesz pieniądze. Kup
kieszonkowy notes i zapisuj każdą wydaną złotówkę. Nieważne na co, jak błahy jest
zakup czy jak znikoma kwota. Drobny pieniądz to zawsze pieniądz. Codziennie na
osobnej datowanej stronie policz, co kupiłeś, ile wydałeś, na co poszły twoje
pieniądze – czy będą to zakupy w spożywczym, lunch w restauracji, przejazd
taksówką, bilety na metro czy pożyczka dla brata. Bądź skrupulatny. Bądź
dokładny. I nie potępiaj się. To ćwiczenie w samoobserwacji, a nie w
samobiczowaniu. Możesz kontynuować buchalterię przez cały miesiąc albo dłużej.
Zrozumiesz, na co idzie twoja pensja. Wydatki dość często nie odzwierciedlają
naszego systemu wartości. Przepuszczamy gotówkę na rzeczy, których nie
cenimy, a odmawiamy sobie tych, na których naprawdę nam zależy. Dla wielu z nas
buchalteria stanowi konieczny wstęp do życia w twórczym luksusie.

ĆWICZENIE: FINANSOWY FIOŁ

Dokończ następujące zdania:
1. Ludzie, którzy mają pieniądze, są:
2. Pieniądze sprawiają, że ludzie:
3. Miałbym więcej pieniędzy, gdybym:
4. Mój tata uważał, że pieniądze są:
5. Moja mama zawsze uważała, że dzięki pieniądzom
6. W mojej rodzinie pieniądze powodowały:
7. Pieniądze równa się:
8. Gdybym miał pieniądze, to bym:
9. Gdyby mnie było stać, to bym:

10.Gdybym miał trochę pieniędzy, to bym:
11. Obawiam się, że gdybym miał pieniądze, to bym:
12. Pieniądze sa:
13. Pieniądze powodują:
14. Posiadanie pieniędzy nie jest:
15. Żeby mieć więcej pieniędzy, musiałbym:
16. Kiedy mam pieniądze, zwykle:
17. Myślę, że pieniądze:
18. Gdybym nie był takim skąpiradłem, to bym:
19. Ludzie myślą, że pieniądze:
20. Bycie bez grosza świadczy o:

PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ:
1. Obfitość przyrodnicza: znajdź pięć pięknych albo interesujących kamieni. Lubię to

ćwiczenie szczególnie dlatego, że kamienie można nosić w kieszeniach i obracać
w palcach na spotkaniach biznesowych. Są drobiazgami, które stale przypominają o
naszej twórczej świadomości.
2. Obfitość przyrodnicza: zbierz pięć kwiatków albo liści. Jeśli zechcesz, możesz je

zasuszyć między kartkami książki. Robiłeś to
w przedszkolu? Świetnie. Twórcze przedszkolne zabawy należą do najlepszych.
Poudawaj przedszkolaka.
3. Porządki: wyrzuć albo oddaj pięć sztuk znoszonej odzieży.
4. Twórczość: upiecz coś. (Jeśli unikasz słodyczy, zrób sałatkę owocową).

Twórczość to nie zawsze sztuka przez wielkie S. Bardzo często gotowanie pomaga
nam upichcić coś w innych sferach. Ja, kiedy utknę w miejscu, pisząc, biorę się za
zupy i wypieki.

5. Komunikacja: wyślij pocztówki do pięciorga przyjaciół. To nie jest ćwiczenie na

cnotliwość. Wyślij kartki do osób, z którymi chciałbyś się skontaktować.
6. Przeczytaj ponownie Podstawowe Zasady (zob. s. 2–3). Rób to raz dziennie.

Przeczytaj Modlitwę Artysty – własną z Tygodnia 4 albo moją z końca książki (s.
234). To także rób codziennie.
7. Porządki: jakieś zmiany w domowym otoczeniu? Zmień coś.
8. Akceptacja: czy do twojego życia napływa coś nowego? Wprawiaj się w

mówieniu „tak” gratisom.
9. Pomyślność: jakieś zmiany w twojej sytuacji finansowej albo w tym, jak ją

postrzegasz? Jakieś nowe – choćby szalone – pomysły na to, co naprawdę
chciałbyś robić? Poszukaj odpowiednich ilustracji i dodaj je do swojego Katalogu
Obrazów.

KSIĄŻKI WSPOMINANE NA LAJWIE:
John Sharp “Odblokuj się”
Julia Cameron “Droga artysty”

