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ODZYSKIWANIE POCZUCIA WOLNOŚCI
Kolejny tydzień przed nami!
Tym razem będziemy odzyskiwać poczucie wolności.
W tym tygodniu będziemy pracować nad następującymi konceptami:
niezależność
czas
uprzątanie drogi
nuda
stały rozkład dnia

NIEZALEŻNOŚĆ
W tym tygodniu chcemy popatrzeć na koncept zależności i niezależności (wolności).
Rozejrzyj się po swoim życiu i zobacz jak ono wygląda w odniesieniu do tych dwóch
przestrzeni. Czy jest wiele rzeczy, osób, sytuacji w Twoim życiu, od których jesteś
zależny? Czy jest wśród nich coś, co naprawdę Cię męczy, „ciągnie w dół”, odsuwa od
życia jakim pragniesz żyć? Jeśli tak, zrób listę tych rzeczy, osób i sytuacji, a następnie
napisz, co musi się zmienić by w miejscu tej zależności pojawiła się wolność i
niezależność. Zastanów się, czy jest coś, co możesz w tej materii zrobić już dziś.
Pamiętaj, moc mikrokroków jest nieoceniona!
Po tym jak zbadasz przestrzeń zależności w swoim życiu, zajrzyj do niezależności
(wolności). Czym jest dla Ciebie wolność i niezależność? Czy masz jej w życiu
wystarczająco wiele? Czy gdy znajdujesz siebie w przestrzeni pełnej wolności i
niezależności, to czy umiesz się w niej rozgościć, użyć jej kreatywnie, tak by Ci służyła,
wspierała i pomagała budować Twój #nowypoczątek?
Jak zwykle bądź dla siebie delikatny. Pamiętaj, odkrywamy a nie naprawiamy ;)

PAMIĘTNIK (TYDZIEŃ DRUGI)
Pisanie zacznij w tym punkcie życia, w którym skończyłeś w poprzednim tygodniu. Jak
zawsze, nie wahaj się poświęcić więcej czasu jakiemuś wspomnieniu, jeśli czujesz taką
potrzebę.

WIEK: _____

1. Gdzie wtedy mieszkałeś? Opisz swój pokój.
2. Kto miał wtedy znaczący wpływ na Twoje życie? Czy miałeś szczególnie ważnego
nauczyciela?
3. Czy próbowałeś w tym okresie jakiejś nowej formy sztuki?
4. Jakie nowe granice wolności przekraczałeś w tamtych latach?
5. Co cię wtedy nudziło?
6. Opisz zapach, który pamiętasz z tego okresu życia.
7.

Opisz

przyjaciela

lub

przyjaciółkę

z

tego

okresu

–

prawdziwych

wyimaginowanych.
8. Opisz swój ulubiony przysmak z tego okresu.
9. Opisz miejsce, gdzie spędzałeś czas.
10. Jakie jeszcze wspomnienia z tego okresu przychodzą ci do głowy?”

lub

CZAS
Julia pisze:
“Kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, wielu z nas jest zbyt zajętych, by znajdować czas na
rozwijanie własnej kreatywności. Odrzucamy różne pomysły jako na razie niemożliwe
do zrealizowania i odkładamy je na emeryturę. Na emeryturze z kolei morze wolnego
czasu wydaje się nam wręcz bezkresne. A jednak odłożone na emeryturę plany
pozostają nietknięte. Również naukowcy odkrywają, że nie potrafią pisać na urlopach
naukowych. Zbyt duża i zbyt mała ilość wolnego czasu zniechęcają do działania w
równym stopniu.
Bardzo łatwo niepotrzebnie poddawać się stałej ocenie i krytykować się za złe
wykorzystywanie czasu. Strofujemy się, że gonimy od jednej sprawy do drugiej.
Wytykamy sobie, że jesteśmy „leniwi”, kiedy „marnujemy czas, nic nie robiąc”. Albo nie
mamy „dość” czasu albo mamy go za dużo. Z przykrością myślimy też, że marnowaliśmy
czas w przeszłości – na zamartwianie się sprawami poza naszą kontrolą, na zajmowanie
się czymś, czego nie lubiliśmy albo na obsesyjne zadręczanie się: „Kocha mnie czy nie
kocha?”. Społeczeństwo uczy nas, żeby „wykorzystywać czas mądrze” i nieustannie
przypomina, że czas to pieniądz, że czas szybko płynie. W ostatecznym rozrachunku to
od nas zależy, co zrobimy z czasem.”
Przyjrzyjmy się zatem w tym tygodniu czasowi i jaką rolę pełni on w naszym życiu. Jaka
jest Twoja relacja z czasem? Czy masz poczucie, że życie pędzi bardzo szybko a Ty
ledwo nadążasz? Może masz w sercu wiele pragnień i marzeń, ale za mało czasu by się
do nich stawiać i je spełniać? A może wręcz odwrotnie, masz czasu pod dostatkiem i
umiesz z niego korzystać konstruktywnie i kreatywnie?

Warto też zobaczyć na co codziennie poświęcamy czas i czy jest to oby na pewno tego
warte. Jak zwykle z miłością odkrywając, a nie naprawiając popatrz jak u Ciebie
wygląda sytuacja z czasem i czy jest coś co chciałbyś w tej przestrzeni zmienić.

ZADANIE
Pisz szybko, uzupełniając zdania bez specjalnego zastanowienia.
1. Gdybym miał więcej czasu, spróbowałbym...
2. Gdybym miał więcej czasu, spróbowałbym...
3. Gdybym miał więcej czasu, spróbowałbym...
4. Gdybym miał więcej czasu, spróbowałbym...
5. Gdybym miał więcej czasu, spróbowałbym...

UPRZĄTANIE DROGI
Julia pisze:
“Kiedy mamy dużo czasu, może się okazać, że siedzimy w domu znacznie dłużej niż
przedtem. Spędzając czas w domu, zauważamy różne rzeczy, które wymagają naprawy
lub uporządkowania: zepsuty zawias w drzwiach, zawaloną bezużytecznymi rupieciami
kuchenną szufladę, której nigdy nie można swobodnie otworzyć, przetartą wycieraczkę,
którą należałoby wymienić. Zauważamy też piękno, którego dotąd nie widzieliśmy
przez naszą „zajętość”: poduszeczkę na igły pięknie wyhaftowaną przez ciocię Maude,
widok na jezioro, do którego już tak przywykliśmy, że stał się oczywisty, ptaki fruwające
wśród drzew i ich zabawy, które z radością możemy teraz do woli obserwować. Kiedy
pozwalamy sobie na uważną obserwację otoczenia, porusza nas ono i wzywa do
działania.”

Czas na porządki! Poświęć ten tydzień na oczyszczenie swojego otoczenia. Sprzątanie,
układanie oraz pozbywanie się rzeczy, które nie są nam już do niczego potrzebne,
pomaga nam oczyścić umysł i duszę, uleczyć, wręcz pożegnać niektóre wspomnienia,
ale też otwiera przestrzeń na nowe.

Julia poleca nam sprzątanie według metody Marie Kondo.
„Marie Kondo zaleca, by przy porządkowaniu przestrzeni i uprzątaniu domowej
„elektrowni” zasilającej nasze wnętrze, zachowywać wyłącznie te przedmioty, które
budzą w nas radość, a całą resztę wyrzucać. Z początku może się to wydać dość
radykalne,

jednak

minimalistyczne

podejście,

nakazujące

przejrzeć

wszystkie

posiadane przedmioty i zachować tylko te, które nam służą, ma wielką moc. Marie
Kondo twierdzi, że biorąc w dłoń każdą posiadaną rzecz, będziemy wiedzieli, czy ją
zachować, czy też dać jej odejść swoją drogą. Dzięki temu bardzo wiele osób
praktykujących jej metodę usunęło z domów całą masę zbędnych przedmiotów, a
zostawiło wyłącznie to, co „budzi radość”. W ten sposób możemy okazać prawdziwy
szacunek temu, co posiadamy, a także sobie samym i naszym wyborom. W przypadku
świeżo upieczonych emerytów proces „uprzątania starego, by zrobić miejsce na nowe”
ma szczególną siłę. Kiedy uprzątamy przestrzeń wokół siebie, oczyszczamy ją dla
nowych pomysłów. Robimy miejsce dla nowych olśnień i chwil zrozumienia. W
dosłownym sensie uprzątamy swój umysł.”

ZADANIE
(CZAS I PRZESTRZEŃ)
Przez kilka minut posiedź we własnym domu w miejscu, w którym wcześniej nie
siadałeś, bo byłeś „zbyt zajęty”. Rozejrzyj się dookoła z tego miejsca i popatrz na swój
dom świeżym okiem. Co ci się w nim podoba? Co chciałbyś zmienić? Jeżeli widzisz coś,
co chciałbyś zmienić, albo jeśli czujesz, że przy tym ćwiczeniu przytłaczają cię emocje,
nie bój się tego – Poranne Strony pomogą ci ustalić priorytety i przepracować wszelkie
budzące się refleksje.

ZADANIE
(DWADZIEŚCIA MINUT)
Wszyscy możemy zdobyć się na wysiłek i zrobić wokół siebie trochę porządku.
Wszystkich nas stać, żeby poświęcić na to dwadzieścia minut. Nastaw alarm w zegarku,
obiecaj sobie, że skończysz, kiedy tyko zadzwoni, i poświęć dwadzieścia minut na
pozbycie się rzeczy, których już w domu nie potrzebujesz. Mogą się do tego przydać
trzy worki: na śmieci, na rzeczy do recyklingu i na przedmioty do oddania. Ja lubię
sobie urządzać przy tym wyścig z czasem: ilu rzeczy zdołam się pozbyć w dwadzieścia
minut? Stopniowo porządkując zalegające rupiecie, powoli rozbrajamy zadanie, które
było dotąd tak przerażające, że aż niewykonalne. Mały postęp często zachęca nas do
zrobienia kolejnego kroku.

NUDA
Nuda jest niesamowitą przestrzenią. Może stać się miejscem, do którego uciekamy i
chowamy się od tego by robić to, co jest do zrobienia, a może być też miejscem
urodzajów, w którym rodzą się najpiękniejsze pomysły oraz sposoby na ich
zrealizowanie. Zastanów się w tym tygodniu nad tym, czym dla Ciebie jest nuda. Czy
lubisz się nudzić, czy może wręcz się nudy boisz? Czy umiesz się nudzić i pozwolić
sobie pozostać w tej przestrzeni będąc tego świadomym? Czy może jest to coś, co Cię
pogrąża i toniesz w nudzie przytłoczony emocjami, próbując od nich uciec np. poprzez
mechanizmy takie jak: jedzenie, alkohol, praca itp.?
Julia pisze:
“Kiedy ogarnia nas nuda, ważne, żebyśmy nie ignorowali tego uczucia i zajęli się nim
uczciwie. Uczucie nudy nie jest przyjemne, ale możemy zmienić sposób, w jaki o nudzie
myślimy, przyznać się do własnej frustracji i coś z nią zrobić.
Wszyscy mamy moce twórcze, wszyscy mamy nieograniczone zapasy twórczej energii.
Kiedy wykorzystujemy je w pozytywny sposób, zmieniamy nasze najbliższe otoczenie
na lepsze i poszerzamy własne granice. Ale jeśli zamiast tego kulimy się w sobie i
zamykamy się na świat, pogrążamy się jedynie we własnym negatywizmie.”

Pamiętaj proszę by być dla siebie delikatnym w tych odkryciach. Najważniejsze jest to,
by być po swojej stronie.

ZADANIE
Dzieci instynktownie reagują na nudę uruchomieniem wyobraźni i kreatywności.
Powróć pamięcią do czasów dzieciństwa. Czy możesz przypomnieć sobie, w jaki
sposób reagowałeś na nudę?
Na przykład:
1. Urządzałem przedstawienie teatrzyku kukiełkowego.
2. Budowałam zamek z piasku.
3. Organizowałam orkiestrę grającą na garnkach i patelniach.
4. Prowadziłem długie rozmowy z wymyślonym przyjacielem.
5. Przebierałam się w ubrania mamy.
Wybierz jedno wspomnienie i opisz je szerzej, wracając w myślach do świata z
dzieciństwa.”

STAŁY ROZKŁAD DNIA
To już ostatnia przestrzeń na ten tydzień. Jaką osobą jesteś? Taką, która lubi mieć
wszystko poukładane co do minuty, czy raczej taką, która biegnie przez dzień
spontanicznie? Jest mnóstwo badań, które pokazują, że stałe rytuały i poranne praktyki
oraz rozpisanie sobie dnia, pomaga nam lepiej funkcjonować i dysponować czasem.
Wspiera nasze stawianie się codziennie do tego, co dla nas ważne. Natomiast jest też
mnóstwo przypadków, kiedy nie zrobimy wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy
danego dnia i to nas bardziej stresuje niż wspiera.
Spinamy się i besztamy za każde “przewinienie”. Balans jak zwykle jest najlepszym
rozwiązaniem. Zobacz jak to jest u Ciebie, czy warto sobie bardziej dzień poukładać,
czy może coś trzeba poluzować?

ZADANIE
Poczuj ulgę dzięki regularnym zajęciom
Dokończ zdania od 1 do 5:
1. Poczułbym ulgę, gdybym wygospodarował czas na...
2. Poczułbym ulgę, gdybym wygospodarował czas na...
3. Poczułbym ulgę, gdybym wygospodarował czas na...
4. Poczułbym ulgę, gdybym wygospodarował czas na...
5. Poczułbym ulgę, gdybym wygospodarował czas na...
Przyjrzyj się teraz swojej liście. Jakie znajdujesz na niej podpowiedzi? Co chciałbyś
włączyć do codziennego planu zajęć? Wybierz jedno zadanie. Czy może być ono
codziennie częścią twojego dnia?

TYGODNIOWE PODSUMOWANIE
1. Przez ile dni prowadziłeś Poranne Strony? Jakie to było dla ciebie doświadczenie?
2. Czy poszedłeś na Randkę Artystyczną? Dokąd? Czy odkryłeś coś w swoim
Pamiętniku, co chciałbyś uczynić tematem Randki Artystycznej?
3. Czy chodziłeś na spacery?
4. Jakie „aha” usłyszałeś w tym tygodniu?
5. Czy spotkałeś się w tym tygodniu ze zjawiskiem synchroniczności? Co to było? Czy
dzięki temu poczułeś, że ktoś cię prowadzi?
6. Co takiego odkryłeś w swoim Pamiętniku, co chciałbyś zbadać głębiej? W jaki
sposób, chciałbyś do tego podejść? Jak zawsze, kiedy jakieś wspomnienie powraca do
ciebie ze szczególną siłą, ale nie wiesz, co z nim zrobić, nie martw się tym. Po prostu
pracuj dalej.

