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To już czwarty tydzień naszej podróży. W tym tygodniu będziemy obserwować takie

oto koncepty:

ODZYSKIWANIE  POCZUCIA  CELU  W  ŻYCIU

POWOŁANIE

Słowo powołanie niesie za sobą dużą odpowiedzialność. Często wydaje nam się, że

powołanie przynależy tylko do ludzi takich jak Gandhi czy Matka Teresa. Umysł

podpowiada nam, że jesteśmy “za mali” by posiadać jakąś misję, że tego typu

zachowania i podejście do życia jest zarezerwowane dla wybranych lub wybitnie

utalentowanych. A co by było gdyby każdy z nas miał w swoim sercu piosenkę do

zaśpiewania? Tak mawiał Mattie Stepanek, młody poeta, który pewnego dnia odmienił

moje życie kompletnie i jego powołanie pomogło mi odważyć się odkrywać moje

własne powołanie. A jak to wygląda u Ciebie? Czym jest dla Ciebie powołanie?

Zastanów się nad tym tematem w tym tygodniu. Bądź jak zwykle dla siebie wyrozumiały

pamiętając o tym, że w tym projekcie odkrywamy siebie, a nie naprawiamy. 

TWÓRCZE  ODWROTY

Julia pisze: “Wielu ludzi przeżyło coś, co ja nazywam „twórczym odwrotem” – uprawiali

jakąś formę sztuki tylko po to, żeby ją w końcu porzucić, często niespodziewanie i

całkowicie. Mogła to być rezygnacja z lekcji gry na flecie w czwartej klasie. Albo

zaprzestanie gotowania po urodzeniu pierwszego dziecka. 



Możliwe, że mieli powody do tego nagłego odwrotu: „Nie miałam już czasu na

gotowanie”, ale mogli też się wycofać bez żadnego wyraźnego powodu. „Nie wiem,

dlaczego przestałem grać na flecie. Nie pamiętam, żeby to było wynikiem jakiejś

konkretnej decyzji”. Czasem dokonujemy twórczego odwrotu, bo się zniechęcamy:

przykra nauczycielka prowadząca chór kazała nam zaśpiewać solo, a potem oznajmiła

publicznie, że właśnie tak nie powinno się śpiewać, a ty już nigdy więcej nie odważyłaś

się czegokolwiek zanucić. Zamiast obarczyć winą nauczycielkę, ty stwierdziłaś, że „nie

umiesz” śpiewać i zajęłaś się czymś innym.

(…) Takie przykłady są niestety wyjątkowo częste i mogą ostudzić nie tylko budzące się

w nas zamiłowanie do sztuki, ale również stłumić inne cechy naszej osobowości. Być

może usłyszeliśmy, że „strasznie krzyczymy”, kiedy czytamy na głos na lekcji historii – a

potem, publicznie zawstydzeni i zażenowani, już raczej nie będziemy wyrywać się do

przodu w drużynie siatkarskiej. Może wypomnieliśmy naszej osobowości, że jest „za

duża”, że „ za bardzo się rozpychamy” – a potem zaczynamy się wahać przed

odważnymi decyzjami, bo a nuż kogoś obrazimy.

Chcę w ten sposób pokazać, że w przeszłości w naszym życiu zaistniało wiele drobnych

sytuacji wyboru, w których wykształcaliśmy własne pojęcie o sobie i postępowaliśmy –

lub nie – zgodnie z naszymi zainteresowaniami, prawie nie zdając sobie sprawy jak albo

dlaczego podejmowaliśmy wtedy akurat taką, a nie inną decyzję. Czas teraz spojrzeć

wstecz, przyjrzeć się jeszcze raz szansom rozwoju, z których skorzystaliśmy i tym, które

odrzuciliśmy, zastanowić się nad pomysłami na siebie i zamiłowaniami, które mieliśmy

na wcześniejszym etapie, a następnie ponownie odkryć zainteresowania, do zgłębiania

których zostaliśmy kiedyś powołani.”



WIEK: _____

1. Opisz swoje najważniejsze związki z innymi z tego okresu.

2. Gdzie mieszkałeś?

3. Do jakich zajęć czułeś twórcze powołanie? Czy podążałeś za nim?

4. Opisz jeden dźwięk z tego okresu. Jakie uczucia kojarzą ci się z tym dźwiękiem?

5. Opisz jeden smak z tego okresu. Czy istnieje jakiś smak, którego od tamtej pory

nigdy sobie nie przypominałeś? A czy teraz mógłbyś? (Odtwórz jakiś przepis, odwiedź

restaurację, do której inaczej byś nie poszedł, itp.).

6. Opisz jeden zapach z tego okresu.

7. Czy czułeś wtedy jakieś powołanie, za głosem którego poszedłeś, ale je porzuciłeś?

8. Czy w tym okresie miałeś marzenia, pytania lub impulsy dotyczące tego, co stanowi

dla ciebie życiowy cel?

9. Co ci sprawiało wtedy radość?

10. Jakie inne wspomnienia z tamtego okresu są dla ciebie istotne?”

ZADANIE

PAMIĘTNIK,  TYDZIEŃ CZWARTY

SPUŚCIZNA

W tym tygodniu chcemy też się zastanowić nad tym, co chcemy po sobie zostawić. W

całym wszechświecie nie było, nie ma i nie będzie drugiego takiego cudu jak Ty! Nikt

nie ma takiej energii, zapachu, koloru oczu, piegów na nosie itp. jak Ty. Twoje istnienie,

to Twoja spuścizna. Twoja prawda i jej przejawienie, to Twoja spuścizna. Czas

przypomnieć sobie na nowo, jak niesamowite jest Twoje istnienie i jak wiele ze sobą

niesie fakt, że żyjesz. 



Mojej przyjaciółki córka, Emma, przekazała mi pewnego dnia pewną prostą, ale bardzo

ważną wiadomość, która zostanie ze mną już na zawsze i, która podniosła mnie z kolan

już nie raz: „Jesteś tu tylko na chwilę kochanie. Czego chcesz doświadczyć, co chcesz

ofiarować innym i co chcesz po sobie zostawić?” 

Zastanów się proszę w tym tygodniu na tym, co jest Twoją spuścizną.

ZADANIE

SPUŚCIZNA

Odpowiedz na następujące pytania:

1. Chciałbym zostać zapamiętany jako...

2. Chciałbym zostawić po sobie...

3. Osoba, której spuścizna jest dla mnie inspiracją, to...

4. Jako dziecko marzyłem o...

5. Już teraz zostawiam po sobie spuściznę w postaci...

 A teraz przyjrzyj się jeszcze raz odpowiedziom. Czy znajdujesz wśród nich jakieś

wskazówki co do tego, czym chciałbyś się zająć?

KOTWICE

Kolejny koncept na ten tydzień, to kotwice, czyli znajome elementy krajobrazu, których

niezmienność daje nam poczucie stabilności. To może być nasza ulubiona piosenka,

albo kawa w pobliskiej kawiarni, pani pracująca w sklepie, której uśmiech sprawia, że

dzień staje się lepszy. 

Julia pisze: "Jeśli czujemy się samotni i ogarnia nas zniechęcenie, przejrzenie listy

kotwic da nam poczucie stabilności i więzi ze światem. 



Czy chodzi o ulubione danie, o ukochaną kurtkę, o jakąś piosenkę, czy utwór muzyczny,

czy o szybującego w przestworzach jastrzębia – każda kotwica chroni nas przed

bezwładnym dryfowaniem w życiu, każda zawiera coś, co wzmacnia nasze poczucie

tożsamości.

Kiedy układamy listę ukochanych rzeczy, przypominamy sobie, kim jesteśmy. Na

pierwszy plan wysuwa się nasze prawdziwe ja. „To JA to kocham”, oświadczamy. Kiedy

przypominamy sobie, co kochamy, przypominamy sobie o naszych prawdziwych

wartościach. Jeśli prądy życia porwały nas daleko od ukochanych rzeczy, stwierdzimy

wtedy, jak daleko nas zniosły i będziemy mogli skorygować kurs.”

ZADANIE

KOTWICE

Ułóż listę dwudziestu pięciu rzeczy, które kochasz. Następnie wybierz z nich jedną,

która może ci służyć jako kotwica już dzisiaj. W mroźną zimową noc jest przytulnie,

kiedy grzeje nas ogień. Popołudnie spędzone na pisaniu upływa milej, gdy słuchamy

muzyki z ulubionej płyty. Przy układaniu listy ukochanych rzeczy może ci pomóc

wyliczanie kotwic po kolei dla każdego ze zmysłów:

SMAK: zielone chili, ciasto z rabarbarem, pudding ryżowy, dżem morelowy, kakao.

DOTYK: aksamit, zamsz, ozdobna poduszka z piór, miękki bawełniany koc, jedwabista

sierść twojego psa.

ZAPACHY: domowa zupa jarzynowa, świeżo upieczony chleb, indyjskie kadzidełko,

szałwia, gałązki sosny.

DŹWIĘKI: album Beatlesów Rubber Soul, Mesjasz Händla, Ave Maria Schuberta,

największe przeboje Dolly Parton, szum fal na piaszczystej plaży, odległy grzmot,

cykady.



BYCIE  MENTOREM

WZROK: szybujący jastrząb, ośnieżony górski szczyt, kominek z płonącymi szczapami,

zdjęcia twoich dzieci, zdjęcia twoich wnuków, bukiet świeżo zerwanych kwiatów.

Kotwice są czymś bardzo osobistym. Przypominają nam, kim jesteśmy. Łączą nas z tym,

co sprawia nam radość.”

To już ostatni koncept na ten tydzień. Bycie mentorem jest możliwe w każdym wieku.

Żyjemy w niesamowitych czasach, gdzie jesteśmy ze sobą połączeni w przeróżny

sposób, który pozwala nam się od siebie uczyć, na wzajem inspirować i motywować.

Patrz w tym tygodniu na to gdzie możesz stać się mentorem dla innych, a gdzie może

warto wejść w rolę ucznia. Jedna i druga przestrzeń jest w życiu ogromnie ważna.

ZADANIE

BYCIE  MENTOREM

Pisząc swobodnie, przypomnij sobie jakiegoś swojego mentora, który miał na ciebie

wpływ. Kim była ta osoba? Czego się od niej nauczyłeś? W jaki sposób jej lekcje cię

zmieniły? A teraz przyjrzyj się obecnemu życiu. Komu mógłbyś przekazać te nauki?

Następnie poświęć kilka minut na przyjazny kontakt z dwiema bliskimi osobami –

starszą od ciebie i młodszą. Możesz napisać odręcznie krótki list, e-mail, sms, możesz

do tych osób zadzwonić. Łącząc się z tymi, którzy byli na świecie przed nami, i z tymi,

którzy przyszli po nas, stajemy się częścią większej całości. Poprzez kontakt z tymi,

którzy mają na nas wpływ, przypominamy sobie – i im – o tym, że są ważni w naszym

życiu.”



TYGODNIOWE  PODSUMOWANIE

1. Przez ile dni prowadziłeś Poranne Strony? Jak się z tym czułeś?

2. Czy poszedłeś na Randkę Artystyczną? Czy w swoim Pamiętniku odkryłeś coś, co

chciałbyś uczynić tematem przyszłej Randki?

3. Czy chodziłeś na spacery?

4. Jakiego rodzaju „aha” usłyszałeś w tym tygodniu?

5. Czy spotkałeś się w tym tygodniu ze zjawiskiem synchroniczności? Co to było? Czy

przyszło ci do głowy coś, czym mógłbyś się podzielić z kręgiem bliskich lub dalszych

znajomych?

6. Co takiego odkryłeś w swoim Pamiętniku, co chciałbyś głębiej przeanalizować? W

jaki sposób chcesz się temu wspomnieniu przyjrzeć? Czy było coś, co pojawiało się

wielokrotnie, i podejrzewasz, że właśnie to mogłoby ci przynieść poczucie celowości

działań? Jak możesz przeanalizować to głębiej?


