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W tym tygodniu będziemy odkrywać następujące koncepty:

 - uczciwość

ODZYSKIWANIE SZCZEROŚCI  W SOBIE

UCZCIWOŚĆ

Czas spotkać się ze sobą w prawdzie. To jedna z najprostszych, a zarazem

najtrudniejszych rzeczy. Można iść przez życie i oszukiwać wszystkich dookoła, ale

siebie nie da się oszukać choćbyśmy nie wiem jak bardzo próbowali. Prawda nas

zawsze dogodni, a życie zweryfikuje i przyprowadzi do domu.

Julia pisze, “Jedną z rzeczy, które dają nam wielką wiarę we własne siły, jest

świadomość własnych opinii i otwarte przyznawanie się do nich. W pracy i w życiu

bardzo łatwo wchodzimy w nawyk subtelnej autocenzury. Chcemy, by uważano nas za

miłych, dobrych i łatwych we współpracy. Chcemy być dobrymi kolegami, dobrymi

współpracownikami, dobrymi przyjaciółmi i dobrymi członkami rodziny. I wszystko w

porządku aż do momentu, w którym odbywa się to kosztem naszej własnej prawdy.”

(…)

“Jedną z największych przeszkód w otwartym mówieniu, co myślimy, jest lęk, że

obrazimy rozmówcę i zostaniemy odrzuceni. Kiedy wewnętrznie coraz bardziej

przyznajemy się do swoich prawdziwych odczuć, wartości, opinii i je otwarcie

wyrażamy, inni nieoczekiwanie, pomimo początkowego zaskoczenia, zaczynają się czuć

z nami bezpieczniej niż wcześniej. Kiedy dobrze wiemy, na czym stoimy, inni też to

wiedzą. I paradoksalnie tworzymy wtedy związki bardziej stabilne i uczciwsze.”



ZADANIE
(UCZCIWOŚĆ)

Rozpoznanie prawdziwych uczuć jest jedną z wielkich korzyści, jakie czerpiemy z

Porannych Stron. Często odkrywamy, że są takie obszary w naszym życiu, w których

nasze oficjalne uczucia bardzo różnią się od tych prawdziwych.

Pozwól sobie na szczerość:

1. Jeśli chodzi o ___________, oficjalnie czuję ___________, ale tak naprawdę czuję

___________.

2. Jeśli chodzi o ___________, oficjalnie czuję ___________, ale tak naprawdę czuję

___________.

3. Jeśli chodzi o ___________, oficjalnie czuję ___________, ale tak naprawdę czuję

___________.

4. Jeśli chodzi o ___________, oficjalnie czuję ___________, ale tak naprawdę czuję

___________.

5. Jeśli chodzi o ___________, oficjalnie czuję ___________, ale tak naprawdę czuję

___________.



ZADANIE
PAMIĘTNIK TYDZIEŃ 5

WIEK: _____

Opisz swoje ważne związki z innymi w tym okresie.

1. Gdzie wtedy mieszkałeś? Czy mieszkałeś w więcej niż jednym miejscu?

“2. Co było twoją siłą napędową w tamtych latach?

3. Opisz jeden dźwięk, który kojarzy ci się emocjonalnie z tamtym okresem. Czy dzisiaj

nadal budzi w tobie jakieś emocje?

4. Opisz jeden smak z tamtego okresu. Czy jest jakiś smak, którego od tamtych lat nie

próbowałeś? A czy mógłbyś go znowu poczuć u ustach? (Odtwórz przepis, pójdź do

restauracji, do której byś zwykle nie poszedł, etc...).

5. Opisz jakiś silny pogląd, przy którym trwałeś w tamtym okresie.

6. Czy jakaś część twojej osobowości była wtedy wyraźniejsza?

7. Jaki sposób wyrażania siebie w tamtym okresie przychodził ci z łatwością? Jaki

sposób wyrażania własnej prawdy sprawiał ci trudność?

8. Co cię w tamtych latach frustrowało i przygnębiało?

9. Jakie inne wspomnienia z tamtego okresu wracają do ciebie jako ważne?



PUSTYNIA PEŁNA WĄTPLIWOŚCI

Gdy zaczynamy wychodzić ze starej skorupy i otwierać się na nowo, razem z nami

wychodzi opór, lęk i wątpliwości. To nie dlatego, że z nami jest coś nie tak. Wręcz

odwrotnie - z nami jest wszystko ok. To normalne. To część podróży. Wątpliwości

dotykają każdego z nas, nie ważne ile już wiemy, ile osiągnęliśmy i ile jeszcze przed

nami do zrobienia. Zazwyczaj naszym pierwszym odruchem jest walka z nimi lub

ucieczka od nich. A co by na to powiedziała miłość? Co by było, gdybyśmy odważyli się

ODKRYĆ skąd te wątpliwości przychodzą i co za informację ze sobą przynoszą? Na tym

właśnie polega odkrywanie, a nie naprawianie. Na lajwie rozmawialiśmy o nauczycielce,

która wspólnie z dziećmi postawiła krzesło w klasie, na którym dzieci wypisały wszystkie

swoje lęki. Po czym zostawiły to krzesło w klasie, robiąc “miejsce dla lęku”, zapraszając

go do wspólnej kreacji. Nie uciekały od lęku, ale też nie uciekały od kreacji. Stworzyły

przestrzeń dla jednego i drugiego.

Popatrz w tym tygodniu na swoje wątpliwości. Czy takowe są? Jak sobie z nimi radzisz?

Czy stwarzasz dla nich miejsce, czy może się ich wstydzisz, wypierasz bądź uciekasz od

nich? Bądź dla siebie delikatny jak zawsze. Odkrywamy, a nie naprawiamy ;)

ZADANIE
ROZBRAJANIE ZWĄTPIENIA

Ważne, żeby pozwolić sobie na opłakanie własnych ran – twórczych i wszelkich innych.

Często ludzie przyznają, że są poranieni, ale równocześnie czują, że powinni być

niejako „ponad to”. Nie da się ruszyć z miejsca zanim w pełni nie uznamy, że

odnieśliśmy rany.



Kiedy ogarnia nas zwątpienie w siebie, często jego wyzwalaczem jest coś, co wydarza

się teraz, ale ma źródło w naszej przeszłości. Może się okazać, że uczucia, które teraz

nas ogarniają, są znajome i przypominają o dawnym cierpieniu. Świadome przyznanie

się do tych przeszłych ran pomaga uniknąć pułapek zwątpienia w siebie, które

zadawnione rany mogą na nas zastawiać.

Uzupełnij następujące zdania:

1. Jako dziecko czułam zniechęcenie, kiedy....

2. Czułam się zagubiona, jeśli chodziło o....

3. Żałuję, że kiedyś....

4. Podejrzewam, że osobą, która zniszczyła moją kreatywność, była…

ARTYŚCI  CIENIE

“Artysta-cień” to określenie osoby, która poświęca czas i energię na różne działania

wokół jakiejś formy sztuki, ale zawsze właśnie na jej obrzeżach. Artyści-cienie często

interesują się jakimś rodzajem sztuki, być może wyczuwając, że mają do niej talent,

czują się jednak bezpieczniej, kiedy nie angażują się w nią bezpośrednio. Zamiast

podjąć się spełniania swojego marzenia, zatrzymują się gdzieś na jego peryferiach.

Artystów-cieni jest wśród nas bardzo wielu i z powodzeniem rozwijają zawodowe

kariery-cienie i przyczyniają się w ten sposób do rozwoju pociągającej ich sztuki. ”(…)

“Czym dokładnie jest „kariera-cień”? To kariera rozwijana w jakiejś dziedzinie na

obrzeżach marzenia, jednak nie realizująca jego samego. Niedoszli powieściopisarze

zostają agentami literackimi albo copywriterami w reklamie. Niedoszli malarze i

rzeźbiarze zostają właścicielami galerii albo twórcami sztuki komercyjnej. Ich marzenie

unosi się gdzieś w pobliżu, pozostaje jednak niespełnione. 



Typowy artysta-cień samobiczuje się za to. „Gdybym tylko miał więcej odwagi”,

powtarza sobie.” , pisze Julia.

Często myślimy, że wyjście z cienia to osiągnięcie sukcesu i sława w danej dziedzinie,

ale tak naprawdę wyjście z cienia to po prostu akt tworzenia tego, co naprawdę

pragniemy tworzyć. Przyjrzyj się w tym tygodniu, czy chowasz się w cieniu w jakiejś

dziedzinie swojego życia. Pamiętaj wychodzenie z cienia kryje się w akcie tworzenia.

ZADANIE
ŻYCIE  W WYOBRAŹNI

Ułóż listę pięciu wymyślonych postaci wykonujących różne zawody, które sprawiałyby ci

przyjemność. Kim chciałbyś być? Kiedy skończysz, wybierz jedną z tych postaci i

zastanów się, czy w twoim obecnym świecie możesz wykonać jakiś niewielki krok, żeby

poczuć się trochę jak ona. Na przykład jeśli wymyślona przez ciebie osoba jest

projektantem mody, może ci być przyjemnie, kiedy pójdziesz do sklepu z materiałami.

Niech ten krok będzie drobny i nie przejmuj się, że jest nieznaczny, a układając listę,

kieruj się własną przyjemnością, nie obowiązkami!

SIEWCY OBŁĘDU

"Siewcy obłędu to ludzie, którzy tłamszą naszą kreatywność, rzekomo będąc jej

wielbicielami. Siewcy obłędu mogą pojawić się wszędzie – mogą być waszym

współmałżonkiem, dzieckiem, sąsiadką, szefem.”, pisze Julia

Rozejrzyj się dookoła siebie i zobacz, czy masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy są

takimi właśnie siewcami obłędu. Zobacz też, czy może Ty sam, nie jesteś takim siewcą

obłędu. Wiem, że to może brzmi szalenie, ale bardzo często, to my sami jesteśmy

swoimi największymi wrogami i krytykami. 



 

Tam jest powód dlaczego tak jest, wiele nam się w życiu przydarzyło i wpłynęło na to,

dlaczego teraz tak ciężko nam stanąć po swojej stronie, uwierzyć, zamiast wątpić i

stawić się dla siebie zamiast uciekać od siebie. To jest podróż. Krok po kroku dasz

radę. Czas zobaczyć gdzie w twoim życiu jest najwięcej chaosu i kto go kreuje. 

“Jest mało prawdopodobne, żebyście mogli zmienić swojego siewcę obłędu. Ale

możecie zrozumieć, dlaczego czujecie tak silny związek z tą osobą, i powoli się od niej

odcinać. Możecie zdystansować się od siewcy obłędu fizycznie albo w sposób

emocjonalny lub duchowy. Możecie się od niego odsunąć, odzyskać znowu krąg

własnej mocy i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. Kiedy się zmieniacie,

zmieniacie również sytuację. Każda intensywna relacja działa jak kostka Rubika – nie

można przesunąć jednego elementu bez zmiany układu całej reszty. O ile zatem

sytuacja może być trudna, a ty możesz się czuć w niej bezsilny, masz potencjał, by ją

zmienić.

Jednym z kluczowych elementów zrozumienia istoty naszego związku z siewcą obłędu

jest ustalenie, co ten związek nam daje. Siewca obłędu to olbrzymi czynnik

rozpraszający, ale brutalna prawda jest taka, że w większości przypadków

wykorzystujemy relację z siewcą obłędu, by zablokować nasze własne twórcze,

pozytywne działanie.”, pisze Julia.

ZADANIE

Siewcy obłędu wśród nas

1. Czy znałeś kiedyś jakiegoś siewcę obłędu?

2. Czy teraz łączy cię jakiś związek z siewcą obłędu?

3. Według twoich przypuszczeń, jakie twórcze działania blokujesz, pozostając w tym

związku?

 



4. Czy podejrzewasz, że sam możesz być siewcą obłędu?

5. Siewcy obłędu są ekspertami w niewłaściwym wykorzystywaniu energii. Jednym z

najlepszych rodzajów obrony jest pozytywne działanie. Jakie pozytywne działanie,

choćby niewielkie, możesz podjąć już teraz, żeby stanąć w swojej obronie?

6. Podejmij to działanie.

ZADANIE
GNIEW

Uzupełnij następujące zdania:

1. Jeśli mam być szczery, jestem zły, że...

2. Jeśli mam być szczery, jestem zły, że...

3. Jeśli mam być szczery, jestem zły, że...

4. Jeśli mam być szczery, jestem zły, że...

5. Jeśli mam być szczery, jestem zły, że...

A teraz, patrząc na listę, wybierz tę rzecz, która najbardziej cię złości. Usiądź nad kartką i

pisząc swobodnie, poświęć dwadzieścia minut na uczciwe przeanalizowanie tej sprawy.

Kiedy skończysz, zastanów się, czy czujesz się teraz spokojniej, i czy bardziej rozumiesz,

o co chodzi.

PODSUMOWANIE TYGODNIA

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

2. Czy poszedłeś na Randkę Artystyczną? Dokąd? 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?

6. Czy czułeś, że byłeś w tym tygodniu bardziej szczery przy pisaniu Porannych Stron

lub w relacjach z innymi ludźmi?

7. 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.”


