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Droga Artysty rozdział 5
ODZYSKIWANIE POCZUCIA MOŻLIWOŚCI

OGRANICZENIA
Kochani, jesteśmy w tygodniu 5 naszej twórczej podróży.
Czas zabrać się za odzyskiwanie poczucia możliwości.
Julia zaczyna rozdział od zachęcenia nas do refleksji nad tym jak wygląda nasze zaufanie
do szczodrości i obfitości boskiego potencjału.
„Nieświadomie ustanawiamy limit bożej szczodrości czy wsparcia. Jesteśmy wobec siebie
skąpi. A gdy otrzymujemy dar, o jakim nam się nie śniło, często go zwracamy”.

„Pamiętając, że Bóg jest moim źródłem, zyskujemy duchowy dostęp do konta bankowego bez
limitu”- pisze Julia.

Natomiast musimy też pamiętać, że korzystanie z potencjału Wszechświata nie polega na
rzucaniu modlitwy w eter i czekaniu na kanapie aż nasze marzenia się spełnią. To jest
świadome partnerstwo. Taniec zaufania i działania, modlitwy i naszego stawiania się,
otwartości na obfitość życia i gotowości do wzięcia odpowiedzialności.

„Innymi słowy, módl się, żeby zdążyć na autobus, a potem biegnij jak najszybciej” - pisze Julia.

Ten tydzień wykorzystaj na zastanowienie się nad tym, jak wygląda Twoja relacja z
Bogiem, życiem i Wszechświatem. Czy jest ona wypełniona zaufaniem do tego, że Bóg
Cię wspiera, przekonaniem, że jesteś godny obfitości, którą oferuje Wszechświat i
gotowością na przyjęcie darów, które ma Tobie do zaoferowania życie?

PUŁAPKA CNOTY
Kolejną bardzo ważną częścią tego rozdziału jest koncept PUŁAPKI CNOTY. Julia
opowiada o tym jak każdy artysta potrzebuje ciszy, czasu tylko ze sobą, odosobnienia,
skupienia, zatrzymania. Natomiast w zabieganej i wymagającej codzienności ciężko nam
znaleźć czas na te rarytasy. Nasi bliscy też nie najlepiej radzą sobie z naszym
wycofywaniem się. Często podsumowując to stwierdzeniami typu: „zmieniłeś się”, „jesteś
jakiś wycofany”. Tak naprawdę to mają oni rację - zmieniamy się i wycofujemy się na
chwilę, by wesprzeć siebie w tej zmianie. Często jednak nie radzimy sobie najlepiej z
brakiem zrozumienia ze strony bliskich i zaczynamy ignorować siebie i swój czas w
odosobnieniu. W zamian wybieramy być dobrymi obywatelami, kochanymi partnerami i
pomocnymi przyjaciółmi.
Pod przykrywką cnoty ukryliśmy nieumiejętność zadbania o siebie. Im bardziej
odmawiamy sobie siebie samych, tym bardziej podupadamy na zdrowiu psychicznym,
często popadamy w depresję lub agresję.

Julia pisze: „Takie zwodnicze, fałszywe uduchowienie nazywam Pułapką Cnoty. Dla artysty
cnota może być zabójcza. Przymus uchodzenia za osobę godną szacunku i dojrzałą może
paraliżować, a nawet zabić. Staramy się być dobrzy, mili, pomocni, niesamolubni. Chcemy
być szczodrzy, usłużni, „do ludzi”. W rzeczywistości jednak pragniemy, żeby inni zostawili nas
w spokoju. Jeśli nie zostawiają, w końcu porzucamy samych siebie. Z zewnątrz wyglądamy tak,
jakby w środku ktoś był. Może nawet tak właśnie się zachowujemy. Ale nasze prawdziwe ja jest
już gdzie indziej, zeszło do podziemia. Została pusta skorupa. Uwięzła w pułapce. Jak
apatyczne zwierzę cyrkowe, przymuszona wykonuje swoje sztuczki. Realizuje wyuczony
program. Zyskuje poklask. Ale głosy podziwu padają w próżnię. Jesteśmy na nie obojętni. Nasz
wewnętrzny artysta nie jest już tylko w rozsypce. Artysta się wymeldował.

„Wyjdź, pokaż się, gdziekolwiek jesteś!” – próbujemy wywabić nasze twórcze ja z kryjówki, ale
ono nam już nie ufa. Dlaczego miałoby ufać? Przecież je zdradziliśmy. Obawiając się wyjść na
egoistów, tracimy siebie. Stajemy się autodestrukcyjni. Ponieważ zabijanie siebie odbywa się
pomału, biernie, a nie przez świadome działanie, często nie dostrzegamy, że tkwimy w sidłach
autodestrukcji.
Wielu uwięzionych w Pułapce Cnoty na pierwszy rzut oka nie sprawia wrażenia osób
autodestrukcyjnych. Z zacięciem odgrywając role dobrych mężów, ojców, matek, żon,
nauczycieli i kogo tam jeszcze, skonstruowali sobie fałszywe ja, które podoba się innym i
zyskuje powszechny poklask. Fałszywe ja jest cierpliwe, zawsze gotowe odroczyć zaspokojenie
własnych potrzeb w imię cudzych zachcianek albo żądań. („Wspaniały gość! Oddał bilety na
piątkowy koncert, żeby pomóc mi w przeprowadzce…”).”

Ten tydzień to prawdziwy test cnoty. Ćwiczenia, które podaje w rozdziale Julia pomogą
nam zidentyfikować na ile nasze dobre chęci są prawdziwe a na ile są powinnościami
zaplątanymi w sidłach lęku przed odrzuceniem.

TEST NA PUŁAPKĘ CNOTY
1. W moim życiu najbardziej brakuje mi:
2. Największą radość sprawia mi:
3. Najwięcej czasu poświęcam na:
4. Gdy częściej się bawię, pracuję:
5. Czuję się winny, że jestem:
6. Martwię się, że:
7. Jeśli moje marzenia się spełnią, moja rodzina:
8. Uprawiam autosabotaż, żeby ludzie:
9. Jeśli sobie na to pozwolę, gniewam się, że:
10. Jedną z rzeczy, które mnie smucą, jest to, że:
Czy
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życie
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ĆWICZENIE: ZAKAZANE PRZYJEMNOŚCI
Wymień dziesięć rzeczy, które uwielbiasz i miałbyś wielką ochotę (z)robić, ale Ci nie
wolno. Twoja lista może wyglądać na przykład tak:
- Chodzenie na tańce.
- Noszenie przy sobie szkicownika.
- Jazda na rolkach. itp.

ĆWICZENIE: LISTA ŻYCZEŃ
Jednym z najlepszych sposobów na ominięcie Cenzora jest szybkie pisanie. Ponieważ
życzenia są tylko życzeniami, mogą być niepoważne (choć często powinniśmy je
traktować szalenie serio). Jak najszybciej dokończ następujące zdania:
1. Chciał(a)bym ...
2. Chciał(a)bym ...
3. Chciał(a)bym ...
Wypisz co najmniej 19 rzeczy, które byś chciał(a)

PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ:
Poniższe zadania pozwolą poznać i pogłębić Twoją relację ze źródłem.
1. Nie potrafię uwierzyć w Boga, który mnie wspiera, ponieważ...
Wymień pięć zażaleń. (Bóg to wytrzyma).

2. Załóż Katalog Obrazów: gdybym miał dość wiary albo pieniędzy, spróbowałbym...
Wymień pięć pragnień. Przez najbliższy tydzień wypatruj wokół siebie ilustracji tych
pragnień. Gdy jakąś napotkasz, wytnij ją, kup, sfotografuj, narysuj – zdobądź. Obrazy
składaj w teczce przyzywających marzeń. Do końca kursu systematycznie ją uzupełniaj.

3. Jeszcze raz wypisz pięć wyimaginowanych losów. Czy uległy zmianie? Czy wprowadzasz
więcej elementów z wyimaginowanych losów w swoje obecne życie? Jeśli chcesz, dodaj
do swojej teczki obrazy, które się z nimi kojarzą.

4. Gdybym miał dwadzieścia lat i pieniądze...
Wymień pięć ryzykownych przedsięwzięć. Dodaj do swojego Katalogu kojarzące się z
nimi obrazy.

5. Gdybym miał sześćdziesiąt pięć lat i pieniądze...
Wymień pięć przyjemności, odkładanych na później. I znów zbierz kojarzące się z nimi
obrazy. To narzędzie o wielkiej skuteczności. Obecnie mieszkam w domu, który
„obrazowałam” sobie przez dziesięć lat.

6. Dziesięć form mojego skąpstwa wobec siebie to...
Jak wyartykułowanie tego, co pozytywne, pomaga zaistnieć w naszym życiu dobru, tak też
wyartykułowanie tego, co negatywne, pomaga nam uwolnić się od władzy zła.

7. Dziesięć rzeczy, które chciałbym posiadać, to...
Znowu, jeśli chcesz, zbierz odpowiednie obrazy. By spowodować wzrost sprzedaży,
eksperci od motywacji często każą świeżo upieczonym sprzedawcom umieszczać w
widocznym miejscu obrazy rzeczy, które pragnęliby posiadać. To działa.

8. Szczerze mówiąc, moją ulubioną blokadą twórczą jest... telewizja, zachłanne czytanie,
znajomi, praca, ratowanie innych, forsowanie się na siłowni, itp. Bez względu na to, czy
umiesz rysować, sporządź karykaturę siebie, oddającego się tej czynności.

9. Korzyścią, jaką daje mi trwanie w zablokowaniu, jest...
Temat możesz rozwinąć na porannych stronach.

10. Osobą, którą obwiniam o swoje zablokowanie, jest...
Nad tym też zastanów się przy okazji porannych stron.

