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Przed nami tydzień 6 czyli dotarliśmy do półmetku. W tym tygodniu będziemy patrzeć

na:

ODZYSKIWANIE POKORY

POKORA

Julia zaczyna rozdział od tematu pokory. Opowiada o niej jako o pomoście do kreacji,

czymś co pozwala i pomaga nam iść w stronę nowego początku, małymi krokami w

dodatku bez konieczności bycia idealnym i perfekcyjnym. To bardzo ciekawe

spojrzenie na pokorę, ponieważ zazwyczaj kojarzy się nam ona z uniżonością. Zapewne

każdy z nas zna powiedzenie “pokorne ciele dwie matki ssie”. W tym rozdziale pokora

ma zupełnie inne znaczenie i przeznaczenie. 

Julia pisze, “Kiedy szukamy odwagi, by wypowiedzieć na głos własne marzenia, musimy

być dla siebie niezwykle wyrozumiali i delikatni. Niewykluczone, że na tak wczesnym

etapie mnóstwo blokad będzie usiłowało nas odstraszyć od podejmowania

jakichkolwiek prób. „A jeśli nigdy nie będziesz nikim wybitnym?”, pyta nas lęk. Często

jednak wybitność rodzi się z pokory, nie z pychy. „A jeśli twoja twórczość będzie

nieistotna? A jeśli stworzysz te wszystkie dzieła tylko po to, żeby okazały się bez

znaczenia?”. Ale takie pytania to pycha udająca racjonalne myślenie, a pycha zawsze

zadaje złe pytania. Tworzenie sztuki buduje również naszą samoocenę, a w akcie

tworzenia czegokolwiek tworzymy siebie samych. Trzeba też zaznaczyć, że żadna

twórczość nie jest bez znaczenia.” (…)



Zacznij coś robić. 

Nie ustawaj.

“Rozpoczęcie jakiegoś zadania rzeczywiście wymaga pokory, kiedy nie wiemy jeszcze,

jak ono się skończy ani dokąd nas zaprowadzi. Niemniej warto przystępować do

twórczej pracy i zasiadać nad projektami. Tworzenie przynosi satysfakcję. Satysfakcję

przynosi rozpoczęcie tego procesu.

Nasze ego niechętnie się do tego przyznaje, ale to właśnie ono boi się porażki. Nasz

wewnętrzny artysta nie myśli w ten sposób. Nasz artysta działa z pokorą i jest to dla

niego naturalne. Po małych krokach przychodzi czas na większe, jeśli tylko mamy coś

do opowiedzenia, do podzielenia się zachwytem, jeżeli chcemy realizować pomysły,

nie skupiając się na tym, czy okażą się „sukcesem” czy „porażką”. Nasze ego nie potrafi

uświadomić sobie, że porażka może być koniecznym etapem na drodze do sukcesu.

Czym jest bowiem porażka, jeśli nie zaproszeniem, by zacząć coś jeszcze raz od nowa?

Mówi się, że sukces gwarantują dwie proste zasady: 

1.

2.

ZADANIE
ĆWICZENIE POKORY

Wymień jakieś marzenie, które wydaje ci się nieosiągalne. A teraz wymień jakiś

najdrobniejszy krok ku jego spełnieniu – i wykonaj go. Ten krok powinien być

naprawdę niewielki, im mniejszy, tym lepszy. Zrobienie jednego małego kroku zawsze

inspiruje do kolejnego.



ZADANIE
PAMIĘTNIK,  TYDZIEŃ SZÓSTY

WIEK: _____

 1. Opisz swoje główne bliskie związki w tym okresie.

2. Gdzie mieszkałeś? Czy mieszkałeś w więcej niż jednym miejscu?

3. Jaką rolę w tym okresie życia pełniło twoje ego?

4. Opisz jeden dźwięk, który przywraca wspomnienia z tego okresu.

5. Opisz jeden smak z tego okresu.

6. Opisz jeden lęk, który towarzyszył ci w tym okresie.

7. Jakie marzenie skrycie pielęgnowałeś w tym okresie?

8. Co było dla ciebie w tym okresie największym wyzwaniem? Czy w dalszym ciągu

czujesz, że podobne rzeczy stanowią dla ciebie wyzwanie?

9. Czego się musiałeś nauczyć? Co czułeś, że już umiesz?

10. Jakie inne wspomnienia z tego okresu wydają ci cię ważne?

EGO BRONI  SIĘ,  ATAKUJĄC

Idąc przez życie nasłuchaliśmy się o tym, co to znaczy być dobrym w czymś. Wmówiono

nam, że to co robimy ma być idealne, a z perfekcjonizmu zrobiono normę. Od

najmłodszych lat nasza twórczość jak i my sami byliśmy oceniani, wynagradzani gdy

wypadliśmy dobrze i karceni gdy wypadliśmy nie najlepiej, porównywani jeden do

drugiego. To wszystko sprawiło, że nasze ego ma co do nas wielkie wymagania. Jego

poprzeczki są wysoko postawione a satysfakcja leży u granic perfekcji i ani milimetra

niżej. Tym samym, bardzo ciężko nam wystartować z czymś nowym, zwłaszcza gdy

wiemy, że na początku to nie będzie najlepsza wersja naszej kreacji jaka jest możliwa.

Nasze ego walczy, ocenia, krytykuje. Brakuje mu właśnie pokory, o której była mowa

wcześniej. To ona pomoże nam ujarzmić nasze wymagające ego.



Julia pisze, “Ego nie chce, żebyśmy byli pokornymi debiutantami. Ego chce, żebyśmy

byli ekspertami. Takie żądanie ze strony ego często hamuje nas w działaniu i

powstrzymuje przed rozwijaniem naszych zainteresowań. Aby wkroczyć na nowe

terytorium, musimy osłabić potrzebę doskonałości, jaką odczuwa ego. Musimy mieć w

sobie zgodę na pokorę. Pokora pozwala nam być nowicjuszami. Pokora daje nam

odwagę, by uczynić pierwszy mały krok – a z niego wyniknie kolejny. Nasze ego

domaga się, żebyśmy byli doskonali, i karci nas, kiedy mówimy, że przecież próby i

starania też są coś warte. Ego nie daje nam żadnego marginesu błędu. Upiera się, że

mamy być bezbłędni i osiągać bezwzględną doskonałość. Ego nie myśli przy tym, w

jaki sposób naprawdę osiąga się cele i spełnia marzenia.” (…)

“Wielu z nas odkrywa, że kiedy usuwamy ego na bok, rozkwitamy twórczo. Gdy nie

traktujemy siebie aż tak poważnie, potrafimy tworzyć z większą swobodą.”

ZADANIE
ROZBRAJANIE EGO

“Wielu z nas najszybciej odnajdzie prawdziwsze i pełniejsze poczucie tożsamości,

biorąc do ręki kartkę i długopis. Zapisz na kartce dziesięć zainteresowań, na myśl o

których ogarnia cię radość. Niektóre z nich mogą cię zaskoczyć. Przy innych zaczniesz

się uśmiechać, jeszcze zanim skończysz pisać. Te dziesięć zainteresowań z listy wskaże

ci, gdzie kryje się twoje prawdziwe ja. Możesz teraz zacząć spełniać głęboko skrywane

marzenia. Często nasze zainteresowania odwołują się do dziecięcej części naszego ja.

Wcale nie muszą być wzniosłymi intelektualnymi dążeniami, nie muszą być pomysłami,

które zrobiłby wrażenie na naszym ego. Przy tym zadaniu zgódź się na odsunięcie ego

na bok.



PERFEKCJONIZM

Czas zabrać się za perfekcjonizm. Często wydaje nam się, że jest on całkiem potrzebny i

pomocny. Przecież to ważne i dobre, że pragniemy by nasza twórczość była dobrej

jakości. Pewnie, że tak. Nie ma nic złego w dbaniu o szczegóły, byciu dokładnym i

skrupulatnym. Natomiast my tu mówimy o takim perfekcjonizmie, który nie pomaga

nam tworzyć pięknych dzieł, a wręcz sprawia, że przestajemy tworzyć w ogóle. To

wielka różnica. 

Julia pisze, “Perfekcjonizm jest wrogiem kreatywności, a nie jej przyjacielem. Kiedy

staramy się zrobić coś „jak najlepiej” – to znaczy perfekcyjnie – wpadamy w błędne koło,

które nas osłabia. Skupiamy się wyłącznie na poprawianiu tego, co złe, a pozostajemy

ślepi na to, co dobre. Perfekcjonista ściera i rysuje od nowa linię podbródka, aż zrobi

dziurę w papierze. Perfekcjonista przepisuje zdanie, aż traci ono sens. Perfekcjonista “w

kółko przerabia muzyczny pasaż, gubiąc obraz całości. Dla perfekcjonisty nic nigdy nie

jest wystarczająco dobre. Gdy tkwimy w obsesyjnym przekonaniu, że nic nigdy nie jest

wystarczająco dobre, umyka nam cała radość tworzenia. 

Perfekcjonizm to złośliwe żądanie ze strony ego. Odmawia nam czerpania

przyjemności z procesu tworzenia. Ego każe nam odnieść natychmiastowy sukces – i

nasz perfekcjonizm go słucha. Perfekcjonizm mówi nam, że zanim ruszymy dalej,

musimy być doskonali. I to często właśnie perfekcjonizm powstrzymuje nas przed

działaniem i hamuje jakikolwiek postęp.

Perfekcjonizm jest przeciwieństwem pokory, która pozwala nam iść do przodu powoli i

stopniowo, pozwala popełniać błędy i uczyć się na nich. Perfekcjonizm każe nam zrobić

coś „najlepiej” – albo nie robić w ogóle.



W życiu zawodowym często byliśmy wynagradzani za perfekcjonizm. Nazywaliśmy go

„dbaniem o szczegóły” i „wysokimi standardami”. Ale perfekcjonizm nie jest ani

jednym, ani drugim.” (…)

“Tworzenie jest trudnym procesem – dwa kroki naprzód, jeden do tyłu. W miarę pracy z

narzędziami rozbudzania kreatywności, dostrzegamy w sobie rozwój. Ale ten rozwój nie

jest procesem ciągłym, odbywa się skokami. Musimy być cierpliwi i wytrwali. Musimy

być dla siebie łagodni i mieć rozsądne oczekiwania, żeby perfekcjonista nie próbował

wyeliminować nas z gry. Gdy posuwamy się naprzód powoli, nabieramy siły i jesteśmy

silniejsi od perfekcjonisty.”

ZADANIE
ZNAJDŹ JEDNO LUSTRO WIARY

Osoba, która odbija do nas z powrotem nasz obraz jako osób twórczych, zdolnych i

rozwijających się, jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców w walce z perfekcjonistą.

Kto w twoim życiu jest lustrem wiary? Kto w twoim życiu powiedziałby, że ważniejsze

jest, aby dalej próbować niż żeby być perfekcyjnym? Czy takich osób jest więcej? Zwróć

się do takiego człowieka i zyskaj wsparcie lustra wiary w swoich przedsięwzięciach.

PROSZENIE O POMOC

Ostatnia już rzecz na ten tydzień, to proszenie o pomoc. Cudowną wiadomością jest to,

że nie musimy być w tej podróży sami. Naprawdę jest w porządku poprosić o pomoc.

Tu ego będzie się pewnie bronić i z pomocą przyjdzie właśnie pokora. Nikt niczego

tutaj nie musi robić sam i tylko sam. Nie ta planeta ;) Czas odpuścić Zosi samosi i

Tadkowi samoradkowi. Julia pisze, “Czasem marzenia wydają się tak daleko poza

naszym zasięgiem, że rezygnujemy z nich, jeszcze zanim zaczniemy się przymierzać do

ich spełnienia. 



Jeśli jednak jest w nas wola, by poszukać doradców, którzy dadzą nam wsparcie, i jeśli

potrafimy rozpoznać, kto z naszych znajomych nadaje się do tej roli, będziemy iść

naprzód. Musimy tylko zdobyć się na odwagę, by przemówić we własnej sprawie i

zwrócić się o pomoc.”

ZADANIE
ZWRACANIE SIĘ  O POMOC

Nazbyt często, jako wykształceni, doświadczeni życiowo dorośli, czujemy, że nie

wypada nam prosić o pomoc. „Powinienem sam dojść, jak to się robi”, protestujemy.

„Już nie takie problemy rozwiązywałam, prawda?”. Owszem, na wiele rzeczy możemy

“wpaść sami – ale jest też wiele spraw, które stają się dużo prostsze i są skuteczniej

załatwiane, kiedy godzimy się na zasięgnięcie rady u kogoś, kto zna się lepiej.

Wymień jeden obszar, w którym mogłaby ci się przydać czyjaś pomoc lub rada. Kto ze

znanych ci osób posiada interesujące cię informacje i jest chętny, żeby się nimi z tobą

podzielić? Wybierz jeden mały krok – jedno pytanie, jedną informację, którą chciałbyś

uzyskać – i zwróć się do tej osoby. Często ludzie z naszego otoczenia są zachwyceni,

kiedy prosimy ich o radę, i z chęcią dzielą się posiadaną wiedzą. Mogą nawet mieć w

zamian parę pytań do nas, dzięki czemu my również możemy im pomóc.

TYGODNIOWE PODSUMOWANIE

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? Co zauważyłeś po drodze?



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

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

poczułeś wtedy przypływ pokory? Czy miałeś poczucie, że prowadzi cię jakaś wyższa

siła?

6. Co takiego odkryłeś w swoim Pamiętniku, co chciałbyś głębiej przeanalizować[…]


