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Przed nami 7 tydzień naszej podróży. W tym tygodniu “pracujemy” nad odzyskiwaniem

otwartości. 

Koncepty na ten tydzień to:

ODZYSKIWANIE OTWARTOŚCI

EKSPERYMENTOWANIE
Czasem najprostsze rzeczy są najtrudniejsze do przekazania. Taka właśnie między

innymi jest idea eksperymentowania. To naprawdę ważne i pomocne, by pozwolić

sobie na eksperymentowanie. Jako dzieci robiliśmy to dosłownie każdego dnia. W tym

była dla nas największa zabawa, tam prowadziła nas ciekawość, tam odkrywaliśmy

zarówno swoje potencjały i talenty jak i to, co nas nie bawi i nie interesuje. W

eksperymentowaniu jest miejsce na lekkość, zabawę, wolność kreacji i brak oczekiwań

idealnych rezultatów na samym starcie. Popatrz w tym tygodniu na swój nowy początek

i zobacz czy jest coś z czym możesz poeksperymentować i pomóc sobie tym samym

postawić kolejny krok w stronę swojej nowej drogi.

ZADANIE
Do tej pory zdążyłeś już eksperymentować z wieloma narzędziami. Jakie rezultaty

dotąd zaobserwowałeś? Które narzędzie lub zadanie pominąłeś, albo czułeś wobec

niego największy opór? Często opieramy się właśnie przed rzeczami, które przyniosłyby

nam największe korzyści.

Zrób właśnie to, przed czym czułeś opór, i zanotuj wyniki.



 
ZADANIE

PAMIĘTNIK,  TYDZIEŃ SIÓDMY

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 dobrego nastroju w tym okresie życia?

4. Opisz jeden dźwięk, który przenosi cię z powrotem w ten okres?

5. Opisz jeden smak z tego okresu.

6. Podaj jeden przykład twojej otwartości i elastyczności w tym okresie.

7. Jakie wyobrażenie Boga miałeś w tym okresie? Czy miałeś jakieś?

8. Czy w tym okresie miałeś jakieś doświadczenia albo podjąłeś decyzje, które nadal

wpływają na twoje życie?

9. Jaki miałeś stosunek do ćwiczeń fizycznych w tamtym okresie? Jak ma się to do

twojego dzisiejszego stosunku do ćwiczeń?

 
 

NASZE NIEPOWTARZALNE WYOBRAŻENIE BOGA

Bóg to temat, o którym warto byśmy rozmawiali więcej niż na co dzień rozmawiamy,

bez względu na to w jakiego Boga wierzymy, czy też może nie wierzymy. To ważny

temat, który pomaga nam się zatrzymać, zwolnić, zastanowić nad życiem i sensem

istnienia. Skłania nas do refleksji, inspiruje do zaglądania głębiej. Natomiast jest to też

temat, przy którym bardzo często się kłócimy, ponieważ tak bardzo się w jego

postrzeganiu różnimy. 



Julia stara się w tym rozdziale uszanować każdego, bez względu na to, w co wierzymy

czy też nie wierzymy, pisząc:

“Zanim krzykniesz: „Bóg? Czyli to jakaś książka religijna!”, pozwól, że wyjaśnię, co

rozumiem przez Boga. Owszem, to równie dobrze może być bóg w znaczeniu

religijnym, jeśli czujesz związek z takim bogiem. Może to być jednak również ogólne

pojęcie duchowego przewodnictwa czy też „intuicji”. Myślę o Bogu jako o „podążaniu

w dobrym kierunku”. Myślę o Bogu jako o życzliwej sile, o współtwórcy, o przewodniku

i opiekunie. Codziennie na kartkach Porannych Stron modlę się, by mnie „prowadził i

chronił”. Patrząc wstecz każdego dnia, czuję, że tak właśnie robi.” (…)

“Kiedy jedna ze znajomych powiedziała, że bóg, w którego ona potrafi wierzyć, to

plamy słońca na parapecie jej okna, zaczęłam rozumieć, że może ja też mogłabym

nazywać „bogiem”, coś, z czym bym się czuła swobodnie. W końcu znalazłam zdanie z

wiersza Dylana Thomasa, który świetnie podsumowywał moje wyobrażenia: „Ta siła,

która przez zielony lont prze kwiaty”[4]. Tak, w to mogłam uwierzyć. Tak, istniała wyższa

życiodajna siła i owszem, chciałam mieć z nią coś wspólnego.

“Pracowałam z ateistami i z wiernymi różnych kościołów. Z ludźmi, którzy „wierzą w

świat pozamaterialny, ale nie są religijni”, i z takimi, którzy wcześniej nie zastanawiali się

zbytnio nad kwestią religii i duchowości. Jednakże wszystkich moich uczniów Poranne

Strony naprawdę z czymś łączą – być może dają im poczucie jakiegoś duchowego

przewodnictwa, a może dostęp do źródła większego rozumienia samych siebie. Często

i jedno, i drugie. Niektórzy opierają się prowadzeniu Porannych Stron, mówią, że nie

mają czasu, że nie widzą w nich sensu. Takim uczniom mówię, że Poranne Strony

stanowią połączenie. Kiedy prowadzimy Poranne Strony, łączymy się z jakąś wyższą siłą,

z naszym najlepszym ja, lub też, jeśli ktoś woli, z Bogiem. 



Ważne, by uświadomić sobie, że Poranne Strony to nasz święty czas spędzony na

obcowaniu z wszechświatem. 

Oj, Julia, nie bądź taka natchniona”, słyszę czasem ich sarkastyczne uwagi. Ale to

właśnie ci oporni uczniowie z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyści.

Nie proszę ich, żeby w cokolwiek wierzyli. Proszę tylko, żeby próbowali używać

narzędzi. Praktycznie wszyscy bez wyjątku mówią w efekcie o podwyższonej uważności,

o wyostrzonej intuicji i o nasilonych przypadkach synchroniczności. Chociaż mogą mieć

opory przed nazywaniem tego Bogiem, mówią jednak o jakiejś wyższej sile, która

pomaga im zmieniać ich życie.”

Niech ten tydzień będzie dla Ciebie czasem na refleksję nad tematem Boga i tym

czym/kim on dla Ciebie jest, a kim nie jest. Pamiętaj proszę, że chodzi tu o to, co Ty

czujesz i jak Ty to widzisz, a nie o to, co jest napisane w książce. 

ZADANIE
POJĘCIE  BOGA

Bóg z naszego dzieciństwa może bardzo się różnić od Boga, w którego teraz wierzymy,

albo chcielibyśmy wierzyć. Bez specjalnego zastanowienia, wymień dziesięć cech

swojego Boga z dzieciństwa.

 Mój Bóg z dzieciństwa:

 1. Był mężczyzną

2. Łatwo ferował wyroki

3. Był katolikiem

4. Wszystko widział

5. Etc...



Teraz wymień dziesięć cech Boga sił twórczych, którego sam byś wymyślił:

Chciałbym, żeby mój Bóg był:

 1. Twórczy

2. Radosny

3. Opiekuńczy

4. Przyjazny i zrozumiały

5. Etc….

ZADANIE
PROŚCIE,  A  BĘDZIE  WAM DANE

Teraz, kiedy już wymyśliłeś swojego Boga sił twórczych, spróbuj poprosić go o pomoc.

Niektórzy lubią zapisywać sobie pytanie wieczorem, a potem słuchać odpowiedzi rano.

Inni wychodzą na na spacer, myśląc o tym pytaniu. Może będziesz wolał zapisać pytanie

na kartkach Porannych Stron i potem nasłuchiwać odpowiedzi w ciągu dnia. Może

spróbujesz wszystkich trzech sposobów. Chodzi o to, żeby eksperymentować z

otwartością umysłu. Odpowiedzi, które „usłyszysz”, mogą cię zaskoczyć i oświecić.

INWESTOWANIE W TRENING
ĆWICZENIA,  TYLKO NA DZISIAJ

Kluczem do każdego długofalowego programu działań jest myślenie w kategoriach

jednodniowych. Zamiast rozmyślać o wygórowanych celach poza naszym zasięgiem,

lepiej skupmy się na pojedynczym wykonalnym działaniu. Jakie niewielkie ćwiczenie

mógłbyś wykonać, tylko dzisiaj? Wykonaj je.



DARY NATURY

Jeśli jest coś co nasze ciało, umysł i dusza kocha tak bardzo jak ruch, a może nawet

bardziej, to jest to czas w przyrodzie. To jest coś co osobiście odmieniło moje życie,

choć kiedyś ten temat był dla mnie absolutnie obcy. Nie rozumiałam tych zachwytów

morzami, niebem i drzewami. Dziś nie wyobrażam sobie życia bez tego. Jeśli jestem

blisko natury to chłonę to garściami, jeśli jestem w betonowej dżungli, to szukam

parku, albo choć jednego drzewa, nawet źdźbła trawy przebijającej się pomiędzy

płytami chodnika. W tym tygodniu (i nie tylko w tym) zachwycaj się cudami natury. To

naprawdę ważne, pomocne i ogromnie odmieniające. 

Co możesz zrobić w swoim obecnym otoczeniu, żeby cieszyć się przyrodą? Kiedy

mieszkałam w mieście, poczucie łączności z naturą czerpałam ze zbierania szyszek

sosnowych w parku, albo z układania bukietów ze świeżych liści i wstawiania ich do

wazonu. Kiedy mieszkałam w Los Angeles, czułam powiew oczyszczającego powietrza

podczas spacerów brzegiem oceanu. W Nowym Meksyku uwielbiam spacery z moją

suczką Lily po długich, pylistych drogach. Niektórzy lubią zbierać liście albo kamienie.

Inni lubią przysiadać gdzieś na łonie przyrody, wsłuchując się w szum wiatru i śpiew

ptaków. Wybierz jakąś formę kontaktu z naturą i zaobserwuj, czy czynny kontakt z

przyrodą daje ci poczucie większej łączności ze źródłem wyższej siły.

ZADANIE
ODKRYWANIE NATURY



SYNCHRONICZNOŚĆ

Synchroniczność, to te magiczne momenty w życiu, które często umysł lubi nazywać

zbiegami okoliczności czy też przypadkami ;)

Julia pisze, “Nieżyjący już wielki znawca mitów Joseph Campbell radził swoim

studentom, by „szli za szczęściem”. Mówił im, żeby spodziewali się przypadków

synchroniczności, którą on określał jako „pomocną dłoń”. „Podążajcie za szczęściem”,

uczył, „a wszechświat otworzy wam drzwi”. Joseph Campbell miał osiemdziesiąt kilka

lat, kiedy zdobył sławę jako nauczyciel, ale na poparcie swoich teorii miał już wtedy

kilkadziesiąt lat doświadczeń w nauczaniu. Wiele razy widział, jak drzwi się otwierają.

Życie nauczyło go, żeby niezłomnie wierzyć słowom porady, jakiej udzielił nam Johann

Wolfgang Goethe: „Zaczynaj wszystko, co możesz zrobić lub czego pragniesz. Czyn ma

sobie czar, urok i moc”. Gdy piszemy Poranne Strony, łączymy się z wszechświatem.

Zwierzamy się życzliwej sile z naszych potrzeb, celów i pragnień. Jakbyśmy byli w łodzi

ratunkowej unoszącej się na morzu – kiedy piszemy w zeszycie Porannych Stron,

wysyłamy sygnał, który podaje nasze dokładne położenie i umożliwia przysłanie

ratunku. Niedługo po naszej próbie kontaktu z wszechświatem, on również odpowiada

kontaktem. Zaczynamy doświadczać przypadków synchroniczności. Coraz częściej

zdarza się, że jesteśmy akurat we właściwym miejscu i czasie, żeby nasze marzenia się

spełniały.”

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 następnej 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 do ciebie ze szczególną siłą, ale nie wiesz, co z nim zrobić, nie

martw się tym. Po prostu pracuj dalej.”


