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Odzyskiwanie zdolności do zachwytu
@EWELINASTĘPNICKA

ODZYSKIWANIE ZDOLNOŚCI ZACHWYTU
Startujemy z pierwszą lekcją #NowegoPoczątku!
W tym tygodniu będziemy pracować nad następującymi konceptami:
1. Zachwyt.
2. Nigdy nie jest za późno.
3. Cenzor.
4. Sceptycyzm.
5. Życzliwość dla siebie.

ZACHWYT
„
W tym tygodniu chcemy przyjrzeć się zachwytowi. Czy jest on obecny w naszym życiu?
Czy jest dla nas ważny? Czy doświadczamy go na co dzień? Czy przywiązujemy do
niego wagę? Czy jest to coś, co przychodzi nam łatwo? Czy może wręcz odwrotnie - nie
myśleliśmy o tym za wiele do tej pory i wydaje nam się to mało istotne oraz niewarte
zachodu?
Jak zwykle tu nie chodzi o „dobrą” odpowiedź na te pytania, tylko o prawdziwą
odpowiedź. Chcemy poznać i odkryć siebie na nowo i zobaczyć jaka, do tej pory, była
nasza relacja z zachwytem.

Okazuje się, ze zachwyt jest niesamowita emocją, która gdy jej doświadczamy, wnosi
ogromne zmiany w naszym mózgu, ciele, nastawieniu do życia, do siebie i do innych.
To trochę taka super moc, z której często nie zdajemy sobie sprawy.

„

Badania pokazują, że zachwyt:
daje poczucia bycia “małym” (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), w obecności
czegoś większego, czegoś, czego nasz umysł nie jest w stanie “ogarnąć”,
tym samym daje nam poczucia bycia częścią czegoś większego i połączenia z tym,
zachęca nas do kontaktu z innymi,
„rozciąga” naszą percepcję, postrzeganie,
dodaje odwagi do podejmowania ryzykownych decyzji,
wprowadza nas automatycznie w stan „mindfulness” (uważności),
redukuje aktywność układu nerwowego (współczulnego i przywspółczulnego),
wprowadzając nas w bardzo wyjątkowy stan wewnętrznego spokoju mentalnego
ale też i fizjologicznego,
inspiruje nas do robienia rzeczy, które wcześniej wydawały się nam niemożliwe

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
Kolejny koncept do rozważenia w tym tygodniu, to podszepty naszego umysłu
mówiące nam, że na pewne rzeczy jest już za późno. Czyżby? Zadanie jest proste, choć
jak zwykle nie łatwe ;) Popatrz na swoje życie z miłością i ciekawością i zobacz, czy jest
coś w Twoim życiu, o czym marzysz, czego pragniesz, co naprawdę chcesz zrobić,
powiedzieć, napisać itp., ale tego nie robisz, bo uwierzyłeś, że jest już na to za późno.
Weź długopis i dokończ kolejne pięć zdań:
1. Gdyby nie było za późno to bym…
2. Gdyby nie było za późno to bym…
3. Gdyby nie było za późno to bym…
4. Gdyby nie było za późno to bym…
5. Gdyby nie było za późno to bym…

CENZOR
Czas na zaopiekowanie się naszym wewnętrznym krytykiem. Wybieramy się w podróż i
przez następne 12 tygodni będziemy budować nową drogę, nasz #NowyPoczątek.
Nowości dla naszego umysłu są często przerażające. Każde wyjście ze strefy komfortu,
kojarzy się dla niego, z wyjściem do dżungli i walką z tygrysami. Dlatego też, nasz umysł
będzie miał wiele do powiedzenia i bardzo często, to co powie, nie będzie wspierające,
a wręcz odwrotnie. Chcemy ujarzmić „potwora”, złagodzić jego zastraszanie, uciszyć
protestowanie i zmniejszyć opór.

ZADANIE - ZMNIEJSZ CENZORA
"Daj sobie kilka minut na wymyślenie imienia i opisanie swojego Cenzora. Czy jest
mężczyzną, czy kobietą? Ile ma lat? Jak wygląda? W jaki sposób mówi? Jakie są jego
ulubione, pogardliwe uwagi i obraźliwe zagrywki? Jeśli chcesz, możesz też go szybko
naszkicować. Moi kursanci rysowali przeróżne bestie, wiedźmy, nauczycieli z
podstawówki... Niech twój Cenzor przyjmie dowolną formę, w jakiej tylko go sobie
wyobrażasz. Humor bywa przy tym bardzo pomocny! Narysowanie tego łajdaka,
opisanie go i nadanie mu imienia automatycznie zmniejszy jego moc i wpływ na twoje
życie.”

„

SCEPTYCYZM
Tuż obok cenzora stoi sceptycyzm, który również będzie nas odwiedzał podczas tej
podróży dość często. Nasze własne wątpliwości, jak i opinie innych ludzi, będą pukały
drzwiami i oknami. Nie daj się zwieść.
Julia pisze:
“Sceptycyzm może mieć przeróżny kamuflaż. Może pochodzić z naszego wnętrza i
przejawiać się w obawach o nasze własne kompetencje. Możemy też wątpić w to, czy
narzędzia rozbudzania kreatywności rzeczywiście będą działać. Sceptycyzm może
również pochodzić ze świata zewnętrznego i docierać do nas w popularnym
przekonaniu, że tylko wybrana grupa nielicznych ma zdolności twórcze. Może też kryć
się w głosach bliskich nam osób, dorzucających przeróżne przestrogi, gdy wyruszamy
w twórczą podróż. Niezależnie od źródła, sceptycyzm jest powszechny i szkodliwy.
Ważne, by najpierw zidentyfikować, a potem rozbroić te obawy i iść dalej mimo
negatywnych przekonań – własnych lub serwowanych nam przez otoczenie.”

Jak sobie poradzić ze sceptycznymi podszeptami umysłu?
Poranne strony to nasze pierwsze narzędzie. To idealny sposób na pozwolenie
umysłowi się wygadać. Tam możesz narzekać, wątpić i zrzędzić do woli.
“Prowadząc Poranne Strony, stawiamy czoła naszemu wewnętrznemu sceptykowi, ale
musimy też stawić czoła sceptycyzmowi osób z naszego otoczenia. Sceptycyzm rodzi
się z obaw: ci, którzy dobrze nam życzą, skupiają się na obawach, a nie na radości, jaką
może nam przynieść spełnienie marzeń.”, pisze Julia.

ŻYCZLIWOŚĆ
(OKAZYWANIE SOBIE ŻYCZLIWOŚCI)
To nasza ostatnia przestrzeń na ten tydzień. Życzliwość to cudowny sposób na
złagodzenie cenzora i uciszenie sceptycyzmu. To coś, co zabieramy ze sobą w tą
podróż na całe 12 tygodni i dalej. Od lat powtarzam, że bycie po swojej stronie z
latarką miłości jest w stanie zdziałać cuda. Już czas być dla siebie łagodnym, nie po to,
by siąść na podłodze, spocząć na laurach i nic nie robić, tylko po to, by siebie z tej
podłogi podnieść i zbudować nową drogę, #NowyPoczątek.

ZADANIE
„Wymień trzy sposoby na to, by okazać sobie życzliwość. Na przykład:
1. Mogę kupić świeczki i cudowny olejek do kąpieli i wziąć długą, relaksującą kąpiel w
pianie.
2. Mogę przeznaczyć jedno popołudnie na uprzątnięcie tej zagraconej półki z
książkami, której widok przeszkadza mi od dziesięciu lat.
3. Mogę pozwolić sobie na pójście do kina na tę komedię, która zebrała fatalne
recenzje i być może jest „stratą czasu” – ale tak naprawdę bardzo chcę ją obejrzeć,
odkąd zobaczyłam zwiastun.
W tym tygodniu wybierz jeden z tych zapisanych przez siebie pomysłów i go zrealizuj.”

PYTANIA DO PAMIĘTNIKA :
WIEK: ______

1. Gdzie wtedy mieszkałeś?
2. Kto się tobą opiekował?
3. Czy miałeś jakieś zwierzęta domowe?
4. Jakie jest twoje najwcześniejsze wspomnienie?
5. Jaka była twoja ulubiona książka? Jaka była twoja ulubiona zabawka?
6. Opisz zapach, który pamiętasz z tego okresu życia.
7. Co najbardziej lubiłeś jeść?
8. Opisz jakiś dźwięk z tego okresu życia (głos, piosenkę, gwizd pociągu, szczekanie
psa, itp...)”

TYGODNIOWE PODSUMOWANIE
1. Przez ile dni pisałeś Poranne Strony? Jakie to było dla ciebie doświadczenie?
2. Czy poszedłeś na Randkę Artystyczną? Dokąd?
3. Czy chodziłeś na spacery? Co zauważyłeś po drodze?
4. Kiedy nachodzi nas jakieś olśnienie, słyszymy w głowie „aha”, które dzięki naszym
narzędziom może pojawiać się teraz zupełnie znikąd. Jakie „aha” usłyszałeś w tym
tygodniu?
5. Czy spotkałeś się w tym tygodniu ze zjawiskiem synchroniczności? (Synchroniczność
może pojawiać się niby „przypadkowo”, akurat we właściwym momencie i miejscu –
odezwie się do ciebie przyjaciel, z którym urwał się kontakt, a o którym właśnie
myślałeś, odkryjesz informację na temat, który cię teraz interesuje, itd.).
6. Co takiego pojawiło się w twoim Pamiętniku, nad czym chciałbyś się głębiej
pochylić? Możesz to wyrazić szyjąc barwny patchwork, malując obraz, tańcząc,
śpiewając piosenkę, pisząc wiersz. Niektórzy mają potrzebę pisania o konkretnym
okresie lub wydarzeniu w dłuższej formie. Inni czują potrzebę ruchu – wyjątkowo
emocjonalne wspomnienie może im dać impuls do długiej samotnej przejażdżki na
rowerze albo do spaceru po lesie. Możesz mieć ochotę odwiedzić ponownie ten okres
życia poprzez muzykę z tamtych lat, dodając do swojej kolekcji płytę, którą często
słyszałeś w dzieciństwie w swoim domu. Jeśli nie jesteś pewny, jakie dodatkowe
działania podjąć, nie[…]”

