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ODZYSKIWANIE ŹRÓDEŁ RADOŚCI

PRAWDZIWA RADOŚĆ

W tym tygodniu przyglądamy się radości. Jaka jest twoja relacja z radością? Czy jest to

coś co przychodzi Ci łatwo czy może raczej rzadko doświadczasz radosnych

momentów? Czy gdy radość zapuka do Twoich drzwi, to umiesz się w niej rozgościć,

pobyć nieco dłużej, czy może zaraz uciekasz w myśli typu: “nie ma co się cieszyć boi tak

zaraz coś złego się przydarzy”? 

Julia pisze, “Co daje ci prawdziwą radość? Czy odkryłeś źródła radości w swoim

Pamiętniku? Co robiłeś, kiedy odczuwałeś radość? Czy oddawałeś się wtedy jakiejś

swojej pasji lub zainteresowaniu? Co to było? Czy może tylko marzyłeś o jakichś

konkretnych pasjach i zainteresowaniach, które jednak poświęciłeś na rzecz pracy,

rodziny lub czegoś innego? Wielu ludzi porzuca swoje pasje, bo tak im każe logika i

rozsądek. „Chciałbym pisać piosenki”, marzymy, „ale to wbrew zdrowemu rozsądkowi.

Jak mam się z tego utrzymywać? Jak z hobby mam utrzymać żonę / dzieci / zarobić na

mój styl życia?”. Prawda jest taka, że pisanie piosenek może dawać ogromną radość.

Mnie dawało. Wszyscy mamy jakieś pasje, wiemy, co nas pociąga, a jeśli w przeszłości

te pasje zarzuciliśmy, teraz jest najlepsza pora, żeby do nich wrócić, Jeżeli tylko

pochylimy się nad nimi, odkryjemy w nich źródło wielkiej radości.”

“Bardzo często marzenie, z którym kiedyś wiązała się radość, dzisiaj obciążone jest

negatywnymi emocjami. Wystarczy jedna myśl, by uruchomić w nas burzę złych uczuć:

żal, zazdrość, że inni się temu marzeniu oddają, a my nie, przygnębienie, że dla nas już

za późno, smutek, złość. Proszę, żebyście się nie wystraszyli tej obezwładniającej

reakcji. Pod warstwą negatywnych emocji może kryć się coś znacznie przyjaźniejszego:

naturalność, niewinność, żywe zainteresowanie.



Kiedy pozwalamy naszemu wewnętrznemu dziecku rzucić się w to marzenie, mamy

szansę odkryć radość wolności i podekscytowania. Gdy zatem obawiamy się, że powrót

do zapomnianych marzeń przyniesie nam tylko ból, prawda bywa odwrotna. Właśnie te

marzenia mogą nas uleczyć.

Należy jednak pamiętać, by stawiać przed sobą tylko niewielkie cele. W procesie

gojenia się naszych twórczych ran musimy postępować powoli i delikatnie, żebyśmy

znowu się nie poranili. Dobrze jest też pamiętać, że porzucanie marzeń jest czymś

naturalnym – nie oznacza wielkiego błędu ani nieodwracalnej straty. Wręcz przeciwnie:

kiedy łagodnie przyglądamy się porzuconym marzeniom, czeka na nas radość. Czasami

w życiu musimy dokonywać wyborów, a bywa, że oznaczają one rezygnację z jakiegoś

twórczego marzenia. Jak pisał Robert Frost, na rozstajach już raz wybraliśmy drogę, ale

jeszcze będzie nam dany nowy wybór. “Nasz wewnętrzny malarz, którego porzuciliśmy

na rzecz zapewnienia bytu rodzinie, wciąż może z radością wyczyścić dziś pędzle i

stanąć przed sztalugami. Mistrzyni opowieści, która swoimi historiami zabawiała

wszystkich na podwórku, być może później również usiłowała coś opowiadać, ale

zepchnięto ją na bok w imię zarabiania na życie lub bycia przykładną żoną. Ta mistrzyni

opowieści nadal żyje i przy odrobinie zachęty bardzo chciałaby znowu opowiadać.

Pamiętnik ujawnia nasze zapomniane marzenia. Pokazuje, kiedy dobijały się do naszej

świadomości, a my nie otworzyliśmy im drzwi. Ale marzenia nie umierają.”



Kolejny koncept w tym tygodniu to wnuki. Wiem, że nie każdy z nas ma wnuki, ale

cudownie popatrzeć jest  na to, ile radości wnosi w nasze życie obcowanie z dziećmi.

Jak o wiele łatwiej przy dzieciach pamiętać o pięknie, które niosą ze sobą

najdrobniejsze rzeczy ukryte dookoła nas w “zwykłej” codzienności. Dzieci to widza,

wiedzą, pamietają i pokazują nam cały czas. 

Julia pisze, “Wnuki – lub też dzieci siostrzeńców czy bratanków – mogą być dla

emerytów ważnym źródłem radości. Wnuki chcą się bawić, a my z radością odkrywamy,

że również w nas wyzwalają ochotę na beztroską zabawę. Dziadkowie i babcie to

supertowarzysze zabaw – mamy zawsze czas na wycieczki do parku albo do zoo. Mamy

cierpliwość, żeby czytać po wielokroć ulubioną książkę. Często łapiemy się na tym, że

śmieszą nas wygłupy wnuków. Kupujemy im zabawne, śliczne ubranka. Nagle

odkrywamy, jak ważne są pluszowe zwierzaki.”

Zaplanuj Randkę Artystyczną Deluxe

Wygospodaruj nieco więcej czasu niż zwykle na Randkę Artystyczną Deluxe – znajdź pół

dnia, a nawet cały dzień, żeby samego siebie oczarować i zachwycić. Może zaplanujesz

kilka różnych rzeczy, może zajmiesz się wspomnieniami z różnych rozdziałów

Pamiętnika, a może po prostu wybierzesz się na dłuższą i bardziej ekstrawagancką

wyprawę niż zwykle. Wypatruj przypadków synchroniczności – na dłuższej Randce

Artystycznej Deluxe na pewno się wydarzą!

ZADANIE

WNUKI



ZADANIE
WYBACZANIE

Często gdy dane jest nam być już dziadkami zauważamy, że nie mieliśmy tyle miłości i

cierpliwości do własnych dzieci ile mamy dziś do wnuków. Może być też odwrotnie, nie

mamy jeszcze wnuków, ale patrzymy na swoich rodziców, którzy nie dali nam tego,

czego tak bardzo pragnęliśmy, a dziś widzimy jak łatwo im to przychodzi w stosunku do

naszych dzieci. Jeśli jesteś w jednej z tych sytuacji i masz z tego powodu żal, złość lub

wyrzuty sumienia, to następne zadanie z książki jest dla Ciebie. Czas na wybaczenie.

Czy masz dzieci, wnuki, albo czy inne młodsze od ciebie osoby były lub są ważne w

twoim życiu? Co według ciebie musisz wybaczyć sobie w relacji z nimi? Szybko zanotuj

trzy takie sytuacje z przeszłości. Która z nich jest dla ciebie najbardziej bolesna? Weź

teraz długopis i opisz tę sytuację dokładniej. Czy potrafisz poczuć współczucie dla

siebie z przeszłości?

ZADANIE
PAMIĘTNIK,  TYDZIEŃ ÓSMY

WIEK: _____

 1. Opisz swoje ważne związki z ludźmi z tego okresu.

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

3. Co było dla ciebie źródłem szczęścia w tym okresie?

4. Opisz jeden dźwięk, który przenosi cię z powrotem w tamte lata.

5. Opisz jeden zapach z tego okresu.

6. Czy miałeś jakieś zwierzęta?

 



7. Jakie pasje lub zainteresowania miałeś w tym czasie? A jakie pasje lub

zainteresowania odrzucałeś?

8. Co było dla ciebie największym wyzwaniem w tamtym okresie? Czy to wyzwanie w

jakiś sposób nadal wpływa na twoje życie lub budzi w tobie jakieś uczucia?

9. Jaki nastrój przeważnie panował w tamtym okresie? Jak to się ma do nastroju

panującego dzisiaj?

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

Julia pisze, “Przez kilkadziesiąt lat, od kiedy uczę korzystania z mojego zestawu

narzędzi, byłam niejednokrotnie świadkiem oporu u uczniów, ale zwykle z największym

oporem spotykały się Randki Artystyczne. Myślę, że to dlatego, że dorastamy w

kulturze, która rozumie znaczenie pracy. Poranne Strony przypominają „pracę”.

Chodzenie na Spacery, odpowiadanie na pytania i wykonywanie zadań również mogą

dawać poczucie, że „pracujemy”. Natomiast Randka Artystyczna to zaplanowana

zabawa. Zdecydowanie nie przypomina „pracy” i dlatego wielu z nas – w tym ja sama –

ma problem z oddaniem się świadomej zabawie. Siła zachcianek jest jednak wielka.

Ogromna!” (…) “Mówimy czasem, że „bawimy się pomysłami”, ale rzadko zdajemy

sobie sprawę, że to całkiem dosłowny zwrot. Dosłowny – i pełen mocy. Bawiąc się,

uruchamiamy wyobraźnię. Możemy wtedy do woli dokonywać niemożliwych połączeń,

których nasz poważny, logiczny mózg mógłby nie dostrzec. A te niemożliwe myśli

mogą stać się z kolei zarodkami twórczej inwencji.” (…)

“Łatwo stwierdzać, że pomysły to „wymysły”, i odrzucać je, jeszcze zanim zobaczymy,

dokąd nas zaprowadzą. 

 

SIŁA ZACHCIANEK



Zachęcałabym, żebyście próbowali iść za wewnętrznym głosem, kiedy podpowiada

wam wszelkie „wymysły” – nawet jeśli z początku wydają się bez sensu.

Pozwalanie sobie na kaprysy i zachcianki to ćwiczenie w odsuwaniu racjonalnego

myślenia i w wybieraniu tego, co sprawia nam prawdziwą przyjemność. Może się

wydawać, że to trudne ćwiczenie, ale w praktyce jest fantastyczne.”

ZADANIE
SIŁA ZACHCIANEK

Wielu z nas ma problem z zabawą. Traktujemy siebie – i życie – zbyt poważnie. Czasem

musimy zastosować wobec siebie jakąś sztuczkę, żebyśmy mogli życiem się cieszyć.

Weź długopis i wymień na kartce dziesięć miłych rzeczy, które mógłbyś robić dla

czystej przyjemności, ale na które teraz sobie nie pozwalasz. Mogą to być zarówno

banalne drobiazgi, jak i pomysły z większym rozmachem.

 

1. Pójdź na manikiur.

2. Pójdź na pedikiur.

3. Poczytaj sobie tabloid.

4. Pojeździj na rowerze.

5. Weź kąpiel w pianie.

6. Kup sobie kolorowe skarpetki we wzorki.

7. Wyjdź na ulicę w sztucznym futrze.

8. Zjedz puchar lodów z bakaliami.

9. Pójdź na tańce.

10. Kup sobie czerwone skórzane rękawiczki.



Moc poczucia humoru jest wręcz nie do opisania. To tak ważne by mieć w swoim życiu

rzeczy, ludzi i czynności, które sprawiają, że się śmiejemy, radujemy a nawet chichramy.

Wydaje się to takie proste, ale to jest tak naprawdę niesamowicie ważne i pomocne na

tak wielu płaszczyznach naszego życia. 

BALSAM HUMORU

ZADANIE:  HUMOR

Co cię rozśmiesza? Zafunduj sobie filmowy seans jakiejś komedii, przeczytaj śmieszny

komiks, wypij filiżankę herbaty w wesołym towarzystwie. Poczucie humoru – czyli co

albo kto nas rozśmiesza – jest sprawą bardzo indywidualną. Ważne jest tylko to, co

rozśmiesza właśnie ciebie. Pozwól sobie na śmiech i śmiej się do rozpuku.

ZWIERZĘTA DOMOWE

Ze zwierzętami to tak jak z wnukami, nie każdy je ma, ale ten kto ma, wie o co chodzi;).

Jeśli masz, to tłumaczyć nie trzeba, jeśli nie masz, to może warto się zastanowić nad

nowym członkiem rodziny?:) Natomiast dla ludzi, którzy nie mają zwierząt i nie chcą

mieć, są też takie opcje jak odwiedzanie schronisk dla zwierząt i wyprowadzanie

psiaków na spacer, czy też oglądanie filmików na YouTube ze zwierzętami, które są

niesamowicie kojące i często potrafią poprawić humor jak mało co. 

ZADANIE :  ZWIERZĘTA DOMOWE

Poświęć czas, żeby pobyć z jakimś zwierzęciem, które bardzo lubisz. Jeżeli już masz w

domu zwierzęcego towarzysza, może to właśnie jest odpowiedni dzień, żeby pójść z

nim na wyjątkowo długi spacer i uraczyć go szczególnymi przysmakami. A może

odwiedzisz psa sąsiadów? A może marzyłeś o zakupie akwarium i właśnie dzisiaj

zaczniesz poszukiwania? Obcowanie ze zwierzęcymi towarzyszami jest źródłem radości

i beztroski. Z jakim zwierzęciem możesz dziś spędzić czas?



“Ludzie przechodzący na emeryturę nierzadko czują się zmęczeni. Całe życie pracowali

na swoją przyszłość, która teraz nagle wydaje się pusta. Często potrzebują odrobiny

luksusu, żeby ich wewnętrzny motor łatwiej zaskoczył. Ale co składa się na luksus?

Autentyczny luksus może polegać na czymś zupełnie innym, niż myślimy. Wbrew

naszym przypuszczeniom za to, co postrzegamy jako luksus, nie musimy wcale płacić

wysokiej ceny. Dla mnie autentycznym luksusem są maliny. W naszym sklepie ze

zdrową żywnością maliny kosztują pięć dolarów za dwie pinty[5]. Funduję sobie tę

przyjemność przez cały sezon. „Zawsze tak pięknie pachniesz”, mówią mi ludzie. To z

kolei zawdzięczam perfumom, kolejnemu luksusowi, który uwzględniam w swoim

budżecie. Podobnie jak jeszcze jeden luksus, drewno jałowca, którym palę w kominku. I

jałowiec, i moje perfumy roztaczają subtelny czar. Moja przyjaciółka Rhonda nie kupuje

malin, perfum ani jałowca. Kupuje siedmiodniowe świeczki. Ich płomień i zapach dają

jej poczucie luksusu. Moja inna przyjaciółka, Brendalyn, kupuje składniki na ratatouille.

Potem przygotowuje gar na cały tydzień i rozkoszuje się tą luksusową przyjemnością, za

każdym razem, kiedy nakłada sobie ratatouille na talerz.”(…)

“Wielu z nas ma w sobie silne blokady. Stare przekonania powstrzymują nas od

realizacji pragnień, od wykorzystania własnych mocy twórczych. Jednym z

najskuteczniejszych sposobów rozbicia naszego oporu jest poczucie odrobiny luksusu.

Choć brzmi to niezwykle prosto, przynosi zaskakujące efekty, czasem jednak stanowi

pewne wyzwanie. Aby dokładnie określić jaki rodzaj luksusu sprawi, że opuścimy gardę

i się rozluźnimy, musimy najpierw szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co daje mi

prawdziwą radość?”. Chociaż często myślimy, że luksus to kwestia pieniędzy, tak

naprawdę luksus to kwestia tego, co autentyczne. 

LUKSUS



Chociaż często myślimy, że luksus to kwestia pieniędzy, tak naprawdę luksus to kwestia

tego, co autentyczne. Coś jest luksusem, bo daje ci przyjemność i tylko przyjemność, a

nie dlatego, że pełni jakąkolwiek inną użyteczną funkcję. Czasem luksus kosztuje

bardzo niewiele. Trzeba podkreślić, że luksus jest sprawą bardzo indywidualną. Kiedy

fundujemy sobie odrobinę autentycznego luksusu, podejmujemy pozytywne działanie

we własnej sprawie. Mówimy: „To coś ma dla mnie znaczenie. Zgadzam się wydać na to

ciężko zarobione pieniądze tylko dlatego, że to coś lubię i że sprawia mi

“przyjemność”. Po takich drobnych momentach odwagi przychodzi chwila, że

odważamy się na więcej. Inwestujemy nie tylko pieniądze, ale czas, energię i wiarę –

inwestujemy je w naszego wewnętrznego artystę i działamy na rzecz spełniania naszych

twórczych marzeń i pomysłów.”, pisze Julia. 

ZADANIE:  LUKSUS

Szokowi przejścia na emeryturę często towarzyszy depresja. Straciliśmy pracę i

związane z nią poczucie tożsamości. Nie wiemy, kim jesteśmy, a szczęście wydaje się

trudne do zdobycia. Radość, wiara i optymizm są jednak w naszym zasięgu. Wystarczy

tylko, że zadamy odpowiednie pytania, a umożliwimy sobie trwałe odczuwanie radości.

Cóż to za pytania? Najpierw musimy zapytać: „Co przynosi mi radość i szczęście?”.

Przejrzyj wszystko, co napisałeś od samego początku w Pamiętniku, i wymień kilka

rzeczy, które przynosiły ci radość w różnych okresach życia. Która z nich przywołuje

najżywsze wspomnienia? Czy możesz dzisiaj wprowadzić ją do swojego życia?



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? W

jaki sposób chcesz się temu wspomnieniu przyjrzeć? Jak zawsze, kiedy jakieś

wspomnienie powraca[…]”


