#CUDARTYSTA

Droga Artysty tydz. 7
ODZYSKIWANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI

SŁUCHANIE
Dotarliśmy do 7 tygodnia naszej artystycznej podróży.
Odzyskiwanie poczucia przynależności.
Pierwszą kwestią, o której pisze Julia jest SŁUCHANIE i to jak ważna rolę odgrywa ono w
tworzeniu. Poranne strony i artystyczne randki są idealnymi narzędziami, które
pomagają nam budować przestrzeń słuchania.
Artysta nie musi wspinać się w górę by odnaleźć swoją kreatywność, a raczej powinien
spojrzeć „w dół” by ją wykopać spod spodu, wygrzebać ze środka , wydobyć z głębin
swojej duszy.

„Sztuka nie polega na wymyślaniu. Przeciwnie, jest przyjmowaniem tego, co do nas dociera.
Ta różnica jest bardzo istotna.
Jeśli staramy się coś wymyślić, wytężamy się, by dosięgnąć coś poza naszym zasięgiem, będące
gdzieś tam, w stratosferze, na wyżynach, gdzie mieszka sztuka...”.
Przyjmujemy natomiast bez żadnego wysiłku. Nic nie robimy – otrzymujemy. Działa ktoś inny
(albo coś innego). Zamiast sięgać po coś, wynajdować – zajmujemy się słuchaniem” - pisze
Julia.

PERFEKCJONIZM
Jedną z rzeczy, które często stoją na naszej drodze do odnalezienia ukrytych w nas
skarbów jest: PERFEKCJONIZM. Perfekcjonizm nie ma nic wspólnego z robieniem rzeczy
w sposób właściwy, naprawianiem ich czy też z pomaganiem nam posunąć

się do

przodu. Wręcz przeciwnie - perfekcjonizm to blokada naszego rozwoju. Obsesyjne
skupianie się na detalach sprawia, że jesteśmy oślepieni na tyle, by nie widzieć
prawdziwego, pełnego obrazu naszej kreatywności. Perfekcjonizm to złodziej, który
kradnie nam przyjemność popełniania drobnych błędów. Karci nas za lekcje życia
mówiąc, że wszystko co nie jest „idealne” jest złe, niewłaściwe i bezużyteczne.

„Perfekcjonizm nie jest dążeniem do tego, co najlepsze. Jest pogonią za tym, co w nas
najgorsze, za tą częścią naszej duszy, która twierdzi, że nigdy nie będziemy wystarczająco
dobrzy – że powinniśmy zacząć od nowa” - pisze Julia.

RYZYKO:
Droga do stworzenia czegoś pięknego prowadzi przez ścieżki usłane pomyłkami. My
jednak albo o tym zapominamy, albo pamiętając o tym decydujemy się zrezygnować z
wyruszenia w tą podróż. Przerażeni potencjalnymi porażkami wybieramy zostać w
miejscu, gdzie ryzyko nie istnieje, gdzie dni wypełnione są iluzją komfortu. Miejsce to jest
na pozór bezpieczne i wolne od błędów ale jednocześnie jest bardzo niebezpiecznym
więzieniem dla naszej kreatywności.
Julia pisze: „Nie przyjmujemy do wiadomości, że aby zrobić coś dobrze, najpierw musimy
być gotowi zrobić to źle. Wolimy wyznaczyć sobie granice tam, gdzie spodziewamy się
sukcesu. Żyjąc w tych granicach, czujemy się przygaszeni, przytłumieni, zrozpaczeni i
znudzeni. Ale za to bezpieczni. Bezpieczeństwo jest bardzo kosztownym złudzeniem.”
Zastanów się na chwilę nad tym zdaniem: „Gdybym nie musiał(a) robić tego doskonale,
spróbował(a)-bym...”, a następnie wypisz wszystko co Ci serce podpowiada.

ZAZDROŚĆ:
Zazdrość to uczucie, które pojawia się bardzo często w procesie kreacji. Łatwo wpaść w
jej sidła i się zaplątać. Łatwo też sobą za to gardzić. Jedno i drugie sprawia, że grzęźniemy
w poczuciu winy, wstydu i przestajemy kreować.
Julia opowiada o tym, by użyć zazdrości jako mapy. Warto przyjrzeć się bliżej zazdrości i
zobaczyć co ona w sobie skrywa. Często jest w niej ukryty lęk, który podpowiada nam, że
jeśli inni to już robią, to dla nas nie wystarczy miejsca. Zazdrość zdaje się zapominać o
obfitości i bogactwie wszechświata.
Zazdrość to często szept naszej duszy, mówiący „ja też tak chcę”.
Zazdrość to ważna mapa, która używana w sposób właściwy, może nam bardzo pomóc
w naszej twórczości.

ĆWICZENIE: MAPA ZAZDROŚCI
Mapa zazdrości będzie tabelą, składającą się z trzech kolumn. W pierwszej kolumnie
wymień osoby, o które jesteś zazdrosny. Obok każdego imienia napisz dlaczego. Bądź jak
najbardziej precyzyjny i skrupulatny. W trzeciej kolumnie wymień po jednym działaniu,
które możesz podjąć, aby przejść od zazdrości do twórczego ryzyka.
Ukąszenie zazdrości, podobnie jak ukąszenie węża, wymaga natychmiastowego podania
antidotum. Weź kartkę i sporządź swoją mapę zazdrości.
KTO
Moja siostra Libby.
Mój przyjaciel Ed.
Anne Sexton
DLACZEGO
Ma prawdziwą pracownię artystyczną.
Pisze dobre kryminały.
Sławna poetka.
DZIAŁANIE ANTIDOTUM
Zagospodarować nieużywane pomieszczenie.
Spróbować jakiś napisać.
Opublikować wiersze, które piszę od dawna tylko do szuflady.

Nawet największe zmiany zaczynają się od małych. Kolor zazdrości to zieleń, która jest
zarazem kolorem nadziei. Gdy nauczysz się zaprzęgać zajadłą energię zazdrości do
własnych celów, stanie się ona napędem, by ruszyć ku zieleńszej i soczystszej przyszłości

ĆWICZENIE: ARCHEOLOGIA
Poniższe zdania stanowią dalszy ciąg Twojej pracy detektywistycznej. Pogrzebane
fragmenty nas samych bardzo często można odzyskać – wystarczy trochę pokopać.
Twoje odpowiedzi wskażą nie tylko to, czego Ci brakowało w przeszłości. Wskażą
również, co możesz zrobić teraz, aby dodać otuchy i odwagi swojemu wewnętrznemu
artyście-dziecku. Nie jest za późno, bez względu na to, co mówi twoje ego..

DOKOŃCZ NASTĘPUJĄCE ZDANIA:
W dzieciństwie nie miałem okazji …
W dzieciństwie brakowało mi …
Byłoby lepiej, gdybym w dzieciństwie …
Jako dziecko marzyłem, by być …
W dzieciństwie chciałem mieć …
W moim domu rodzinnym nigdy nie było dość …
W dzieciństwie potrzebowałem więcej …
Żałuję, że nigdy więcej nie zobaczę …
Od lat brakuje mi i zastanawiam się, co się stało z …
Pluję sobie w brodę, że straciłem …
Warto uwypuklić nie tylko swoje braki, ale i pozytywy. Przeprowadź inwentaryzację dóbr,
na których możesz oprzeć się obecnie.

DOKOŃCZ NASTĘPUJĄCE ZDANIA:
1. Mam lojalnego przyjaciela/przyjaciółkę w osobie …
2. W swoim mieście lubię …
3. Uważam, że mam fajny(ą) …
4. Poranne strony pokazały mi, że potrafię …
5. Zaczynam się bardziej interesować …
6. Uważam, że coraz lepiej idzie mi …
7. Mój wewnętrzny artysta zaczyna zwracać większą uwagę na …
8. Moja troska o siebie polega na …
9. Czuję się bardziej …
10. Możliwe, że moja kreatywność …

PRACA DOMOWA NA TEN TYDZIEŃ
1. Niech to zdanie stanie się twoją mantrą: Gdy będę traktować siebie jak cenny
przedmiot, stanę się silniejszy(a)... Wykaligrafuj to zdanie farbami, kredkami lub tuszem.

Powieś je tak, żebyś patrzył na nie codziennie. Przeważnie wydaje się nam, że zyskujemy
na sile, gdy jesteśmy dla siebie surowi. W rzeczywistości źródłem siły jest czułość wobec
samego siebie.

2. Znajdź czas, by wysłuchać połowy jakiejś płyty dla czystej przyjemności. Słuchając,
możesz chcieć bazgrać na papierze. Spróbuj rysować kształty, emocje i myśli, które
usłyszysz w muzyce. Zauważ, jak te dwadzieścia minut potrafi cię odświeżyć. Za pomocą
takich minirandek artystycznych naucz się relaksować i dopuszczać do głosu intuicję.

3. Odwiedź jakąś uświęconą przestrzeń – kościół, synagogę, bibliotekę, zagajnik – by
delektować się ciszą i zbawienną samotnością. Każdy z nas ma własne wyobrażenie
sacrum. Miejscami, w których ja odczuwam tajemnicę istniejącą poza czasem, są sklepy z
zegarami i duże sklepy akwarystyczne. Poeksperymentuj.

4. Wyczaruj w domu jeden cudowny zapach: zupy, kadzidełka, jedliny, świec – jakikolwiek.

5. Włóż ulubiony ciuch bez szczególnej okazji.

6. Kup jedną cudną parę skarpetek, jedną cudną parę rękawiczek – jedną rzecz, która
cudownie poprawia nastrój i świadczy o twojej miłości do siebie.

7. Kolaż: zbierz stosik co najmniej dziesięciu kolorowych czasopism, które będziesz mógł
poszarpać do woli. Wyznacz sobie dwadzieścia minut, by przedrzeć się (dosłownie) przez
pisma i wybrać ilustracje, które odzwierciedlają twoje życie lub zainteresowania.
Potraktuj ten kolaż jako obrazkową autobiografię. Uwzględnij w niej swoją przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość i marzenia. Możesz dodać obrazki, które po prostu ci się
podobają. Wydzieraj dotąd, aż uzbiera się porządny stos (przynajmniej dwadzieścia
sztuk). Teraz weź arkusz papieru, zszywacz, taśmę samoprzylepną albo klej i poukładaj
obrazki tak, jak ci się podoba (to jedno z ulubionych ćwiczeń moich uczniów).

8. Wymień szybko pięć ulubionych filmów. Co je łączy? Czy są to filmy o miłości,
przygodowe, kostiumowe, dramaty polityczne, sagi rodzinne czy thrillery? Czy
dostrzegasz w swoim kolażu ulubione filmowe motywy?

9. Wymień ulubione tematy lektur, np.: religioznawstwo, kinematografia, percepcja
pozazmysłowa, fizyka, „od pucybuta do milionera”, zdrada, trójkąty miłosne, odkrycia
naukowe, sport... Czy te tematy znalazły się w twoim kolażu?

10. Umieść swój kolaż na honorowym miejscu. Może to być tajne miejsce honorowe –
twoja szafa, szuflada, jakakolwiek przestrzeń, która należy do ciebie. Jeśli zechcesz, rób
co kilka miesięcy nowy kolaż albo uzupełniaj go szczegółami marzenia, które właśnie
starasz się urzeczywistnić.

KSIĄŻKI WSPOMINANE NA LAJWIE
- "Wielka magia' Elizabeth Gilbert
- "Do roboty" Steven Pressfield
- "Podróż Twórcy" - Steven Pressfield
- "Wojna sztuki" Steven Pressfield

