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ODZYSKIWANIE ZMYSŁU WSPÓŁCZUCIA
LĘK
Jedną z najważniejszych rzeczy jaką możemy dla siebie zrobić, to nazwać
rzeczy po imieniu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o emocje. Nie nauczono nas w
dzieciństwie jak w zdrowy sposób doświadczać emocji, ani nie pozwalano
nam za bardzo dzielić się swoją wrażliwością. Dziś w dorosłym życiu idziemy
przez świat wstydząc się lęku, gardząc złością, a wrażliwość nazywamy
słabością. Czas nazwać rzeczy po imieniu. Julia zaczyna rozdział od tematu
lenistwa. Opowiada o tym jak lenistwo jest tak naprawdę zablokowaniem.
„Pragnęliśmy tworzyć, lecz nie byliśmy w stanie, i tę niemożność
nazywaliśmy „lenistwem”. Określenie jest nie tylko nieprecyzyjne. Jest
okrutne. Precyzja i współczucie posłużą nam o wiele lepiej. Zablokowani
artyści nie są leniwi. Są zablokowani. Zablokowanie i lenistwo to dwie różne
sprawy. Artysta zablokowany zwykle wydatkuje mnóstwo energii – tyle że w
sposób niewidoczny. Artysta zablokowany wydatkuje energię na nienawiść
do samego siebie, na żal do świata, na rozpacz i zazdrość. Artysta
zablokowany wydatkuje energię na wątpienie w siebie. Nie nazywaj
lenistwem niemożności rozpoczęcia. Nazwij ją lękiem.”

ENTUZJAZM
Często myślimy, że aby zostać artystą potrzebujemy samodyscypliny – o
tym właśnie pisze Julia w dalszej części rozdziału. To z kolei sprawia, że się
zniechęcamy do całego procesu. Ciężko nam sobie wyobrazić kreatywność i
samodyscyplinę w połączeniu. Julia pisze o tym jak ważną siłą napędową
jest entuzjazm. To nie samodyscyplina, a radość z tworzenia dają nam siłę
by stawiać się dla siebie, dla swojej kreacji i tworzyć każdego dnia.
Oczywiście mamy robić to co jest do zrobienia, bo samo się to nie zrobi.
Jednak intencja, która skrywa się pod spodem naszych czynów jest zupełnie
inna gdy kieruje nami entuzjazm, a nie presja samodyscypliny.

„Owszem, nasz artysta może wstawać o świcie, by zasiąść przy maszynie do
pisania czy sztalugach. Ma to jednak więcej wspólnego z dziecięcym
umiłowaniem przygód niż z żelazną dyscypliną. To, co innym może się
wydawać dyscypliną, jest w rzeczywistości wspólną zabawą, na którą
umawiamy

się

z

artystą-dzieckiem:

„Widzimy

się

o

szóstej

rano

i

powygłupiamy się z tym scenariuszem, obrazem, rzeźbą...”.

TWÓRCZE ODWROTY
„Odzyskiwanie

zablokowanych

sił

twórczych

wymaga,

podobnie

jak

rekonwalescencja po ciężkiej chorobie czy kontuzji, stałego dbania o
zdrowie. W pewnym momencie musimy świadomie zrezygnować z radości i
przywilejów,

przysługujących

emocjonalnemu

kalece.

Wielu

płodnych

artystów to ludzie szczęśliwi. Taki obraz siebie może być bardzo
niepokojący dla osób przywykłych do tego, że świat zaspokaja ich potrzeby,
ponieważ są nieszczęśliwi.”
Uzależnienie od cierpienia to poważna kwestia, z której często nie zdajemy
sobie sprawy. Wiele razy używamy lęku jako wymówki by nie robić tego, co
tak naprawdę robić pragniemy. Wracamy w myślach do przeszłości,
przebierając

w

doświadczeniach

trudnego

dzieciństwa.

Wyszukujemy

powody dlaczego nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i gotowi by tworzyć.
Nie chodzi o to by się za to oceniać, tylko by to rozpoznać i zmienić.
Powodów

dlaczego

tak

robimy

jest

mnóstwo.

Teraz

jest

czas

by

przetransformować stare nawyki i przekonania, które ciągną nas w dół,
blokują i zatrzymują nasz proces twórczy na takie, która nas w tej podróży
wesprą.
„Gdy następuje twórczy odwrót, przede wszystkim musimy okazać sobie
trochę życzliwego zrozumienia. Twórczość wzbudza lęk, a odwroty zdarzają
się w każdej karierze. (...) Wykonując twórczy odwrót, zwykle czujemy się
podwójnie zawstydzeni: po pierwsze, własnym strachem, a po drugie, swoją
reakcją na ten strach. Niech mi będzie wolno powtórzyć: pamiętajmy, że
odwroty zdarzają się w każdej karierze. (…) Udaną karierę twórczą zawsze
buduje się na udanych twórczych porażkach. Sekret w tym, by je przetrwać.”

Bardzo ważnym jest aby w tym procesie być dla siebie delikatnym. Nie
chodzi o to by udawać, że pewne rzeczy się nie dzieją. Chodzi o to by
zaakceptować je i stanąć po swojej stronie kiedy już je odkryjemy, aby
następnie móc je zmienić. Lęk w procesie twórczym pojawia się bardzo
często. Czasem boimy się porażki, a czasem sukcesu. Dlatego też, chcemy
nauczyć się go rozpoznawać, akceptować i dzięki temu transformować.

PRZEDZIERANIE SIĘ PRZEZ BLOKADY
„Żeby swobodnie pracować nad jakimś projektem, artysta musi być
przynajmniej z grubsza wolny od resentymentu (gniewu) i oporów (lęku). Co
to właściwie znaczy? Że nim praca będzie mogła ruszyć z miejsca, trzeba
wydobyć na światło dzienne wszelkie pogrzebane przeszkody. To samo
dotyczy wszelkich ukrytych korzyści, jakie czerpiemy z tego, że nie
pracujemy. Blokady rzadko są czymś zagadkowym. To raczej łatwe do
rozpoznania artystyczne linie obrony przed otoczeniem postrzeganym
(słusznie lub nie) jako wrogie. Pamiętaj, twój wewnętrzny artysta jest
twórczym dzieckiem. Dąsa się i buntuje, żywi urazy i irracjonalne lęki. Jak
większość dzieci boi się ciemności, czarnego luda oraz każdej realnie
niebezpiecznej przygody. Na tobie, rodzicu i opiekunie artysty, jego
starszym bracie, bohaterze i towarzyszu, spoczywa obowiązek przekonania
artysty,

że

może

bezpiecznie

wyjść

i

się

pobawić

(popracować).

Rozpoczynając jakiekolwiek przedsięwzięcie, warto zadać wewnętrznemu
artyście kilka prostych pytań. Pytania te pomogą odsunąć na bok typowe
strachy odgradzające artystę od pracy. Kiedy praca robi się trudna albo
zaczynasz dreptać w miejscu, pytania te zwykle odblokowują zatamowany
przepływ.

1. Wymień wszelkie resentymenty (powody do gniewu), które kojarzą ci się z

planowanym

przedsięwzięciem.

Nieważne,

jak

błahe,

naciągane

czy

irracjonalne wydają się twojemu dorosłemu ja. Dla wewnętrznego artystydziecka są poważne: wzbudzają niechęć do całego projektu. Oto kilka
przykładów: czuję się urażony, że poproszono mnie w drugiej kolejności, a
nie w pierwszej (ja też jestem najlepszy)... Czuję urazę do tej redaktorki, ona
po prostu się czepia. Nigdy nie mówi nic miłego... Jestem urażony, że znowu
mam pracować dla tego idioty; nigdy nie płaci mi w terminie.
2. Poproś wewnętrznego artystę, żeby wymienił wszelkie obawy związane z

planowanym projektem i/lub osobami, które mają z nim coś wspólnego. Te
obawy również mogą być całkiem głupie, jak to u dwulatka. Nieważne, że w
oczach dorosłego są nieuzasadnione. Ważne, że dla wewnętrznego artysty
są wielkimi, strasznymi potworami.
Parę przykładów: obawiam się, że dzieło będzie do kitu, a ja się nie
zorientuję... Obawiam się, że dzieło będzie niezłe, ale oni się nie
zorientują... Obawiam się, że wszystkie moje pomysły są wyświechtane i
przestarzałe... Obawiam się, że moje pomysły wyprzedzają swoją epokę...
Obawiam się, że umrę z głodu... Obawiam się, że nigdy nie skończę...
Obawiam się, że nigdy nie zacznę... Obawiam się, że najem się wstydu (już
mnie zżera)… I tak dalej.
3. Zapytaj siebie, czy to wszystko. Pominąłeś jakąś maciupką obawę?

Stłumiłeś jakiś „głupi” gniew? Przelej je na papier.
4. Zapytaj siebie, jaką korzyść przyniosłoby ci niewykonanie tej pracy. Kilka

przykładów: jeśli nie napiszę tego tekstu, nikt nie powie, że jest do kitu...
Jeśli nie napiszę tego tekstu, moja wredna redaktorka będzie się
zamartwiać... Kiedy nie maluję, nie rzeźbię, nie gram, nie śpiewam, nie
tańczę, mogę krytykować innych, w przekonaniu, że ja zrobiłbym to lepiej.
5. Zawrzyj umowę. Umowa brzmi: „Okay, Twórcza Siło, ty zadbasz o jakość,

ja zadbam o ilość.”. Podpisz ją i powieś w widocznym miejscu. Ostrzeżenie:
to ćwiczenie ma wielką moc; może całkowicie rozbroić twórczą blokadę.

PRACE DOMOWE NA TEN TYDZIEŃ:
1. Przeczytaj swoje poranne strony! Najlepiej robić to, mając pod ręką dwa

kolorowe zakreślacze – jeden do zaznaczania introspekcji, drugi do
zaznaczania potrzebnych działań. Nie krytykuj stron ani siebie – to bardzo
ważne. Owszem, mogą być nudne. Owszem, mogą sprawiać ci ból. Traktuj je
jako mapę. Jako źródło informacji, a nie akt oskarżenia. Zrób remanent: na
kogo stale narzekasz? Z czym ciągle zwlekasz? Co szczęśliwie pozwoliłeś
sobie zmienić albo zaakceptować? Dodaj sobie otuchy: wielu z nas zauważa
u siebie niepokojącą skłonność do myślenia czarno-białego: „On jest
straszny. On jest cudowny. Kocham go. Nienawidzę go. Wspaniała praca.
Koszmarna praca”. I tak dalej.Niech cię to nie zraża. Zauważ: strony
pozwalają nam odreagować bez autodestrukcji, planować bez cudzej
ingerencji, narzekać bez słuchaczy, marzyć bez ograniczeń, poznawać
własny umysł. Pochwal siebie, że podjąłeś się ich odrabiania. Pochwal
strony za zmiany i rozwój, do których się przyczyniają.
2. Wizualizacja: określiłeś już swój cel i wyznaczyłeś północ geograficzną.

W poniższym ćwiczeniu masz wyobrazić sobie osiągnięcie celu. Proszę,
poświęć dość czasu na soczyste szczegóły, dzięki którym byłoby to dla
ciebie cudowne doświadczenie. Określ swój cel Jestem……… W czasie
teraźniejszym opisz siebie realizującego ten cel, gdy jesteś w szczytowej
formie! To twoja sceneria idealna. Przeczytaj na głos, co . Umieść nad
miejscem, w którym pracujesz. Czytaj to na głos codziennie! Przez najbliższy
tydzień zbieraj własne zdjęcia i gazetowe obrazki, z których stworzysz kolaż
przedstawiający opisaną wyżej scenerię idealną. Pamiętaj: zobaczyć to
uwierzyć, a wzbogacenie scenerii idealnej o wizualne przedstawienie
twojego prawdziwego ja może jej przydać realności.
3. Priorytety: wymień swoje twórcze cele na nadchodzący rok. Wymień

swoje twórcze cele na nadchodzący miesiąc. Wymień swoje twórcze cele na
nadchodzący tydzień.

4. Twórcze odwroty: twórcze odwroty przeżywał każdy z nas. Wymień któryś

ze swoich. Wymień kolejne trzy. Wskaż ten, który cię po prostu dobija.
Przebacz sobie. Przebacz sobie wszystkie sytuacje, w których zabrakło ci
odwagi, wyczucia czasu, inicjatywy. Opracuj osobistą listę afirmacji, które
pomogą ci postępować w przyszłości inaczej. Bardzo ostrożnie, bardzo
ostrożnie zastanów się, czy któreś z twoich usuniętych, porzuconych,
zmasakrowanych czy sabotowanych mentalnych dzieci dałoby się jeszcze
odratować. Pamiętaj, nie jesteś sam. Twórcze odwroty zdarzają się
każdemu. Wybierz jeden ze swoich twórczych odwrotów. Wróć do niego.
Napraw sytuację. Tym razem nie dokonuj twórczego odwrotu. Dostrzeż
natomiast swój opór. Poranne strony wydają się trudne? Głupie? Bezcelowe?
Zbyt oczywiste? Odrabiaj je mimo to. Jakie twórcze marzenia przymierzają
się do wyjścia z ukrycia? Przyznaj, że budzą w tobie lęk. Wybierz swój totem
artystyczny. Może to być lalka, wypchane zwierzę, rzeźbiona figurka czy
nakręcana zabawka. Ważne, by było to coś, co od razu wzbudza w tobie
uczucia opiekuńcze. Umieść totem na honorowym miejscu, a następnie
oddawaj mu honory – nie spuszczając lania wewnętrznemu artyście-dziecku.

