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Odzyskiwanie poczucia spójności
wewnętrznej
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UCZCIWE ZMIANY
Kochani jesteśmy w 4 tygodniu naszej artystycznej podróży.
To tydzień odkrywania WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI.
Poranne strony pomagają nam zobaczyć jak naprawdę się czujemy.
Pisząc codziennie możemy mieć uczucie, że to bez sensu, ponieważ piszemy na
przykład w kółko to samo. Jednak bardzo ważnym jest, aby zobaczyć właśnie to, co tak
każdego dnia powtarzamy. Jedną z najważniejszych rzeczy jest rozpoznanie i
rozróżnienie „emocji rzeczywistych” od „emocji oficjalnych”. Wiele lat naszego życia
spędziliśmy czując się tak, jak powinniśmy się czuć, a nie tak jak naprawdę się czujemy.
Tak wiele się od nas wymaga w tej przestrzeni. Mamy być zawsze silni, uśmiechnięci,
ogarnięci, profesjonalni, nie za smutni i nie za weseli. Lista nierealnych wymogów nie
ma końca. Teraz jest czas by zobaczyć jaka jest prawda.

„Aby wyrażać własne ja, trzeba je najpierw posiadać” - pisze Julia.

Pisanie porannych stron jest rewelacyjnym sposobem na odkrywanie swojego
prawdziwego ja. Nie tylko pomaga nam zobaczyć jak się naprawdę czujemy, ale też
pokazuje, że często to co uznawaliśmy za prawdę oczywistą, niekoniecznie nią jest.
Coraz częściej wydaje nam się, że żyliśmy życiem kogoś innego. Zaczyna się to od
prostych rzeczy takich jak nasza garderoba. Pewne ubrania wydają nam się absolutnie
do niczego nie potrzebne. Następne w kolejce są książki, filmy, nawyki żywieniowe,
ludzie, praca, szkoła... Kim jest osoba żyjąca w moim ciele? - pytamy się sami siebie.

Ten proces bywa tak trudny, że często mamy ochotę go zaprzestać. Prawda pokazuje
nam jak wiele jest do zmiany. Są momenty, gdy chcemy wykrzyknąć wręcz „oddajcie mi
moje złudzenia”. To normalne, umysł będzie się bronił i trzymał tego, co zna od
podszewki. Nie daj się. Bądź silny i kontynuuj. Pamiętaj co czeka na Ciebie po drugiej
stronie tej „wygody”. Twoja prawda, Twoja prawdziwa natura, artystyczna ekspresja,
marzenia, pragnienia i sposoby ich spełnienia.
Julia zapowiada, że nie obejdzie się bez trudności, wybuchów złości i wściekłości. Kriya
to sanskryckie słowo, które oznacza duchową sytuację krytyczną albo kapitulację. „To
krzyk zbolałej duszy, przeciskanej przez wyżymaczkę zmian” - pisze Julia. Kriya to ciężka
grypa po zerwaniu z kochankiem, alergia po zwolnieniu z pracy, ból gardła przed
trudną rozmową. To te momenty kiedy ciało pokazuje nam prawdę prosto w oczy.
„Zdobywając albo odzyskując tożsamość ́ twórczą, porzucamy fałszywe ja, które dotąd
hołubiliśmy. Utrata fałszywego ja może być ́ przeżyciem traumatycznym: „Nie wiem już,
kim jestem. Nie poznaję siebie”. Pamiętaj: im silniejsze wrażenie, że jesteś ́ dla siebie
terra incognita – ziemią nieznaną, tym większa pewność,́ że się̨ odradzasz. Jesteś ́ swoją
osobistą ziemią obiecaną, swoim nowym Dzikim Zachodem”.
Wewnętrzna rozterka, uczucie zagubienia, strach często towarzyszą nam w czwartym
tygodniu tej wędrówki. Natomiast również w tym całym zamieszaniu będziemy czuć
podekscytowanie, nadzieję i radość na to co nowe i nieznane.

„Bądź ́ przygotowany na śmiech i łzy. Nagłe ukłucia straty mogą̨ Cię̨ nieco oszołomić.́
Traktuj siebie jak kogoś ́ kto ocalał z wypadku: Twoje dawne życie uległo zmiażdżeniu i
spłonęło, nowego jeszcze nie widać.́ Możesz mieć ́ wrażenie, jakbyś ́ chwilowo został bez
środka transportu. Idź ́ dalej na piechotę̨” - pisze Julia.

ĆWICZENIE: POGRZEBANE MARZENIA

Jako odradzający się̨ twórcy, często musimy grzebać ́ w przeszłości, by odkopać ́
skorupy potłuczonych marzeń́ i przyjemności. Pokop trochę̨! Szybko i nonszalancko. To
ćwiczenie na spontaniczność,́ zapisuj więc odpowiedzi bez namysłu. Szybkość ́ jest
zabójcza dla Cenzora.
1. Wymień pięć rzeczy, które mogłyby stać się̨ Twoim hobby i sprawiać Ci frajdę̨.
2. Wymień pięć kursów bądź regularnych zajęć, które mogłyby Ci sprawiać frajdę̨.
3. Wymień pięć rzeczy, których nigdy byś nie zrobił, a które mogłyby Ci sprawić frajdę̨.
4. Wymień pięć umiejętności, które fajnie byłoby posiadać.
5. Wymień pięć czynności, które kiedyś sprawiały Ci przyjemność.
6. Wymień pięć głupstw, których chciałbyś kiedyś spróbować.

ABSTYNENCJA CZYTELNICZA

4 tydzień to też tydzień wolny od czytania. Chcemy ograniczyć również oglądanie
telewizji i przebywanie na social media. Nie dajmy się zwariować, ale też nie dajmy się
zwieść umysłowi. Nasza własna cisza, w której tak wiele się dzieje, jest jednym z
najpiękniejszych prezentów, jaki możemy ofiarować sobie i swojej twórczej ekspresji.
„Paradoks polega tym, że opróżniając życie ze spraw, które nas rozpraszają̨,
napełniamy studnię. Gdy nic nie zakłóca naszej uwagi, znów zanurzamy się̨ w świecie
zmysłów”- pisze Julia.

PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ:

1. Otoczenie: opisz swoje idealne otoczenie. Miasto? Wieś?́ Mieszkanie eleganckie?
Przytulne? Jeden akapit. Jeden obraz, naszkicowany albo skądś ́ wycięty, który oddaje
klimat. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Dlaczego? Przekartkuj kilka czasopism i
znajdź ́ odpowiedni obrazek. Albo sam narysuj. Umieść go w pobliżu swojego miejsca
do pracy.

2. Podróż w czasie: opisz siebie w wieku osiemdziesięciu lat. Co przyjemnego robiłeś
po pięćdziesiątce? Opisz wszystko ze szczegółami. A teraz napisz list od siebie jako
osiemdziesięciolatka

do

siebie

obecnie.

Co

byś

sobie

powiedział?

Jakie

zainteresowania radziłbyś rozwijać? Do spełnienia jakich marzeń byś się zachęcał?

3. Podróż w czasie: przypomnij sobie siebie w wieku lat ośmiu. Co lubiłeś robić? Czy
miałeś jakieś ulubione przedmioty? A teraz napisz list od siebie jako ośmiolatka do
siebie obecnie. Co byś sobie powiedział?

4. Otoczenie: rozejrzyj się po swoim domu. Czy jest jakieś pomieszczenie, w którym
mógłbyś urządzić swoją sekretną, prywatną przestrzeń? Czy mógłbyś zmienić
przeznaczenie pokoju telewizyjnego? Oddzielić część pokoju parawanem albo
zasłoną? To będzie Twoja strefa marzeń. Powinna być zaaranżowana tak, by sprawiała
frajdę, a nie przypominała biuro. Wystarczy krzesło albo poduszka, stół i jakieś
specjalne miejsce – coś w rodzaju ołtarzyka – na kwiaty i świeczki. Pomoże Ci to
pamiętać, że kreatywność jest sprawą ducha, a nie ego.

5. Przeanalizuj swój twórczy rozwój za pomocą diagramu życia z Tygodnia 1. Czy
wstrętna tarantula zmieniła już kształt? Czy ostatnio jesteś bardziej aktywny, elastyczny,
ekspresyjny? Pamiętaj, by nie oczekiwać zbyt wiele w zbyt krótkim czasie. Podnosisz
poprzeczkę. Rozwój nie przekłada się na twórcze zdrowie od razu. Dzień po dniu – tak
buduje się zdrowe, artystyczne nawyki. Spiesz się powoli. Zacznij sporządzać listę
zabawek, które możesz sprawić wewnętrznemu artyście, a które będą dla niego
rozwijające: audiobooki, prenumerata czasopism, bilety do teatru, kula do gry w
kręgle.

6. Ułóż własną wersję Modlitwy Artysty (zob. ostatnie strony książki). Przez tydzień
stosuj ją codziennie.

7. Przedłużona randka artystyczna: zaplanuj sobie krótkie wakacje (jeden weekendowy
dzień) i przygotuj się, by wprowadzić plan w życie.

8. Otwórz szafę. Wyrzuć albo oddaj jeden garnitur lub płaszcz, w którym czujesz się
beznadziejny (Ty wiesz, który!). Zrób miejsce dla nowych.

9. Przyjrzyj się jednej sytuacji w swoim życiu, której nie zmieniłeś, chociaż czujesz, że
powinieneś. Jakie korzyści czerpiesz z tego, że tkwisz w miejscu?

10. Jeśli zdarzy Ci się przerwać czytelniczą abstynencję, opisz, jak do tego doszło.
Bunt? Chwila nieuwagi? Atak czytelniczego głodu? Jak się z tym czujesz? Dlaczego?

