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ODZYSKIWANIE POCZUCIA WIĘZI Z INNYMI
Przed nami kolejny tydzień #NowegoPoczatku.
Tym razem przyglądamy się naszej relacji ludźmi.
Koncepty na ten tydzień to:
dobór naszych towarzyszy
samotność i poczucie izolacji
wolontariat
wsparcie

ODZYSKIWANIE POCZUCIA WIĘZI Z INNYMI
Czas przyjrzeć się relacjom z ludźmi w naszym życiu. Jesteśmy gatunkiem, który
potrzebuje poczucia połączenia i przynależności. Obecność drugiego człowieka jest
dla nas bardzo ważna i bardzo potrzebna. Tym samym przyjrzenie się bliżej naszemu
otoczeniu jest dla nas istotne.
Julia pisze: „Z kim chcesz być blisko? Od kogo chcesz się odsunąć? Czy w twoim życiu
pojawia się przestrzeń na nowe związki? W tym tygodniu przyjrzysz się sobie samemu w
związkach z innymi. Kim są ludzie z twoich kręgów? Kim chciałbyś, żeby byli? Będziesz
analizował samotność i poczucie odizolowania – częste problemy emerytów – oraz
badał, jak możesz nawiązać znajomość z innymi, sygnalizując im taką chęć. Będziesz
eksperymentował z proszeniem o pomoc i z udzielaniem jej. Podobnie jak we
wcześniejszych latach, będziesz stał przed zadaniem utrzymywania relacji, w których
jesteś nie z własnego wyboru (najbliższa rodzina, współpracownicy), jak i tych
związków, które sam wybrałeś.”

ZADANIE
PAMIĘTNIK, TYDZIEŃ TRZECI
WIEK: _____

1. Z kim w tym okresie tworzyłeś nowe ważne relacje? Krótko opisz dynamikę
najważniejszych związków z tych lat.
2. Gdzie mieszkałeś?
3. Kim byli twoi znajomi w tym okresie? Czy w ogóle miałeś znajomych? Czy relacje z
nimi dawały ci zadowolenie, czy były skomplikowane, dramatyczne, czy dawały ci
wsparcie?
4. Opisz jeden dźwięk z tego okresu. Czy była jakaś piosenka, której w kółko słuchałeś?
Spróbuj posłuchać jej teraz. Jakie przeżycia przywołuje?
5. Opisz jeden smak z tego okresu.
6. Opisz jeden zapach z tego okresu.
7. Opisz sytuację, w której w tym okresie czułeś się samotny.
8. Opisz sytuację, w której czułeś w tym okresie wsparcie.
9. Co w tym okresie było dla ciebie źródłem stresu?
10. Jakie inne wspomnienia z tego okresu są dla ciebie ważne?”

SAMOTNOŚĆ I POCZUCIE IZOLACJI
„Uczucie samotności stanowi nieodłączną część życia. Doświadcza go każdy,
niezależnie od tego, czy w istocie jest samotny, czy nie. Czasem najbardziej dotkliwie
odczuwa się samotność w towarzystwie ludzi, z którymi trudno nam nawiązać więź.
Innym razem, w okresach życiowych zmian, samotność potrafi nas cieszyć. Randki
Artystyczne pozwalają nam się nauczyć, jak w samotności czerpać z życia radość, a
jednak w efekcie często pomagają nam nawiązać silne więzi z innymi.” - pisze Julia.
Daj sobie czas w tym tygodniu by przyjrzeć się samotności i temu, czym ona dla Ciebie
jest i jak często lub rzadko ją odczuwasz. W jakich okolicznościach Cię odwiedza to
poczucie, co wtedy robisz? Co to dla Ciebie oznacza? Jak zawsze pamiętaj:
odkrywamy, a nie naprawiamy.

ZADANIE
„Poświęć dwadzieścia minut na opisanie tego okresu w życiu, kiedy czułeś się
najbardziej samotny. W jakich to się działo okolicznościach? Czy otaczali cię inni ludzie,
czy byłeś wtedy zupełnie sam? Pracowałeś, czy nie? A teraz poświęć tyle samo czasu na
opisanie okresu, w którym czułeś się najbardziej związany z innymi. Z kim? Co was
łączyło? Czy możesz teraz spróbować skontaktować się jakoś z tymi ludźmi? Czy
przychodzi ci do głowy ktoś, kto mógłby dzisiaj odgrywać w twoim życiu podobną rolę?
W programie Dwunastu Kroków, pomagającym wyjść z uzależnienia, istnieje
określenie: „telefon, którzy waży tonę”, czyli taki, którego słuchawkę bardzo trudno
podnieść, żeby zadzwonić do drugiego człowieka. Ale kiedy już zadzwonimy, ciężar,
który w nosimy w sercu, staje się znacznie lżejszy. Pamiętajcie, że człowiek, do którego
dzwonicie, może tak samo potrzebować kontaktu z wami, jak wy z nim”.

WOLONTARIAT
Wolontariat jest niesamowitą możliwością na przejawienie swoich istniejących talentów,
podzielenie się swoimi pasjami, ale też na odkrycie nowych potencjałów, które się w
nas skrywają. To cudowne miejsce na #nowypoczątek. Wolontariat może być
kontynuacją naszej wcześniejszej drogi w inny sposób, lub też ogromną inspiracją do
odnalezienia zupełniej innej, nowej drogi naszego życia prowadzącej ku nowemu
początkowi.
Julia pisze: „Zostaliśmy stworzeni przez jakąś wyższą siłę i gdy służymy innym, owa
wyższa siła może przeniknąć poprzez nas do świata. Gdy pomyślimy o tym właśnie w
ten sposób, zaczniemy widzieć, że między poświęcaniem czasu dla innych a
wyrażaniem naszego ja w twórczy sposób istnieje więcej podobieństw niż różnic. W
zamian za naszą zgodę na bycie przewodnikiem, przez który na świat spływa dobro,
odczuwamy przypływ optymizmu i nowych pomysłów. Kiedy przekraczamy własne
granice, wychodząc innym naprzeciw, spływa na nas łaska.”

ZADANIE
Poświęć swój czas innym, w niewielkim zakresie. Gdzie mógłbyś już dzisiaj się zgłosić
jako wolontariusz, choćby w niewielkim zakresie? Może mógłbyś poświęcić swój czas,
pomagając w dzielnicowej kuchni pomocy społecznej? Może mógłbyś służyć radą
komuś, kto niedawno podjął pracę w branży znanej ci od podszewki? A może umiesz
słuchać innych? Wszyscy mamy coś do dania z siebie innym ludziom. Co mógłbyś
dzisiaj „oddać za darmo”?

WSPARCIE
1Tak jak ważne jest umieć dawać i dzielić się sobą z innymi, tak samo ważne jest umieć
brać i przyjmować. Zastanów się w tym tygodniu, jak wygląda u Ciebie proszenie o
pomoc. Czy przychodzi Ci to łatwo, czy może jest to najtrudniejsza rzecz do
przeskoczenia. Ten tydzień jest poświęcony relacji z innymi, a zdrowe relacje to między
innymi takie, w których jest zdrowa wymiana brania i dawania.
„Kiedy prosimy o pomoc, otwieramy się na relacje z innymi. Pokazujemy, że jesteśmy
gotowi podjąć jakieś działania. Kiedy proponujemy pomoc innym, dostajemy ją
również zwrotnie. Otwierając się na innych, budujemy między sobą a światem
prawdziwy most, który niesie obietnicę więzi z drugim człowiekiem.” - pisze Julia.

ZADANIE
W liczbie siła. Weź długopis i wymień pięć osób, które wspierały cię w różnych
momentach życia:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
Teraz wybierz jedną z tych osób i odezwij się do niej. Czy ten ktoś nadal może stanowić
dla ciebie źródło wsparcia? Czy ty możesz być wsparciem dla niego? Jeśli już go
wspierasz, to czy również w zamian dostajesz od niego wsparcie?

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
powróciło wtedy do ciebie jakieś wspomnienie, czy poczułeś związek z drugą osobą, z
jakąś wyższą siłą?
6. Co takiego odkryłeś w swoim Pamiętniku, co chciałbyś głębiej przeanalizować? W
jaki sposób chcesz się temu wspomnieniu przyjrzeć? 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.”
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