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PRZEDEFINIOWANIE PRODUKTYWNOŚCI

ZADANIE
PRODUKTYWNOŚĆ

Pierwszy koncept na ten tydzień to produktywność. Jak to u ciebie jest z tym działaniem

i stawianiem się? Czy jesteś osoba produktywną i przychodzi Ci to łatwo? Czy może

robisz wiele, ale też i wiele się przy tym stresujesz i spinasz? A może jesteś osobą, która

lubi bardziej leniuchować niż “produkować”? Jak zwykle bądź dla siebie delikatny, ale

zbadaj ten temat, ponieważ, bez produktywności, nie ma nowego początku. W tym

tygodniu dowiadujemy się, że CUD to tak naprawdę Czas Unieść Dupę;)

Dokończ następujące zdania:

 1. Dawniej czułem się produktywny, kiedy...

2. Teraz czuję się produktywny, kiedy...

3. Podejrzewam, że czułbym się produktywny, gdybym...

4. Potajemnie chciałbym...

5. Niewielkie przekupstwo, które by mnie zachęciło do przystąpienia do pracy,

polegałoby na...

PAMIĘTNIK,  TYDZIEŃ DZIEWIĄTY

WIEK: _____

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

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

3. Co produktywnego robiłeś w tym okresie?

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



5. Opisz jeden smak z tego okresu.

6. Opisz jeden sposób, w jaki w tym okresie szedłeś w życiu do przodu.

7. W jakich obszarach czułeś, że tkwisz w miejscu albo masz blokadę?

8. Za kim lub za czym z tego okresu najbardziej tęsknisz? Czy mógłbyś w jakiś sposób

nawiązać kontakt z tą osobą lub przywołać tamto uczucie?

9. Jaki miałeś w tamtym czasie stosunek do pieniędzy? Jak to się ma to twojego

stosunku do pieniędzy dzisiaj?

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

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ

“Wielu z nas spędziło całe lata na marzeniach, by tworzyć, ale marzenia i działanie to

dwie zupełnie różne sprawy. Kiedy marzymy o tym, co chcemy stworzyć, ale nie

podejmujemy żadnych działań, z czasem tylko karcimy się za lenistwo. Ale tak

naprawdę to nie lenistwo nas powstrzymuje. Powstrzymuje nas lęk. Niemożność

podjęcia działania nie jest jednak nieusuwalną wadą charakteru, przez którą już zawsze

będziemy bezużyteczni. To powszechna ludzka cecha, która wymaga delikatnego

postępowania.

Możemy prosić naszą wyższą siłę, by prowadziła nas przy tym pierwszym małym kroku

ku pokonaniu bolesnej wewnętrznej blokady. Ja lubię prosić o to, zadając na kartce

papieru pytanie: „Co powinnam zrobić?”. Za każdym razem mnie to zaskakuje, ale

zawsze „słyszę” odpowiedź, która niezmiennie radzi mi, żebym zrobiła coś małego i

łatwego do wykonania. Zrobienie tego kroku kończy bezruch i umożliwia działanie.

Kiedy stawiamy jeden krok, chcemy postawić drugi, i jeszcze kolejny. Kiedy zaczynamy

działać, rośnie nasza samoocena. Doceniamy nasze działanie i doceniamy samych

siebie za jego podjęcie.



Czujemy własną moc. Czujemy, że coś nas prowadzi i strzeże. Kiedy nasze działanie

zbliża nas do realizacji marzeń, czujemy napływ siły i odwagi. Pierwszy ruch pędzlem

prowadzi do drugiego. Pierwsze słowo prowadzi do kolejnego. Nasza zdolność

tworzenia jest współzależna z wiarą i optymizmem, jakiego wymaga przystąpienie do

działania. Nasza wiara i optymizm rosną z każdym pozytywnym działaniem, choćby

bardzo niewielkim.”(…)

“Kiedy czujemy blokadę, nasze marzenia wydają nam się wygórowane, wręcz

nierealistyczne. Gdy natomiast przystępujemy do działania – nawet najdrobniejszego –

marzenia, które wydawały się niemożliwe do spełnienia, zaczynają wydawać się łatwe.

Zestaw narzędzi umożliwia nam przejście od bezwładu do działania. Narzędzia same w

sobie są aktywne. Mówią nam, czego chcemy, czego nie chcemy, czego chcemy

więcej, czego chcemy mniej. Dają nam klarowny obraz sytuacji i kładą kres odwlekaniu.

W miarę jak przy prowadzeniu Porannych Stron przypominamy sobie nasze marzenia i

cele, wyraźnie zaczynamy też widzieć powody, dla których odwlekaliśmy spełnianie

swoich pragnień. Sami siebie prowadzimy za rękę do świata, o którym dotąd mogliśmy

jedynie marzyć. Nie wystarcza nam już spoczywanie na laurach, więc niemal nie zdając

sobie z tego sprawy, zaczynamy działać i stawiać kroki ku urzeczywistnianiu marzeń.”

ZADANIE
PODJĘCIE  DZIAŁANIA

Wymień pięć wielkich działań, o podjęciu których marzyłeś. Na przykład:

 1. Napisanie powieści.

2. Podróż dookoła świata.

3. Rozbudowa domu.

4. Namalowanie autoportretu.

5. Nauczenie się grać na perkusji.



A teraz wymień pięć drobnych działań, które mógłbyś podjąć, aby przybliżyć realizację

poważniejszych działań. Na przykład:

 1. Spisanie obszarów zainteresowań.

2. Pójście do sklepu dla podróżników.

3. Przejrzenie pism architektonicznych.

4. Szybki szkic autoportretu.

KWESTIE  FINANSOWE

Finanse to bardzo ważny i trudny temat. Wzbudza on wiele kontrowersji i wybija ogrom

schematów myślowych zagnieżdżonych w naszej podświadomości. Często nawet nie

zdajemy sobie sprawy jak wiele uprzedzeń mamy do pieniędzy. A nowy początek, nie

ważny jaki on dla nas jest, wymaga zdrowej relacji z finansami i obfitością. W tym

tygodniu zastanów się nad tym, jak to u Ciebie jest z tymi finansami. Co myślisz o

pieniądzach, bogatych ludziach, zarabianiu na swojej pasji? Czy uważasz, że jest to

łatwe, możliwe, dobre? Popatrz też gdzie i na co na co dzień wydajesz swoje pieniądze. 

Julia pisze, “Co jest dla nas naprawdę ważne? W jaki sposób postanowić, z czego teraz

zrezygnujemy? Istnieje pewna równowaga między wydatkami dla przyjemności a

wydatkami z rozsądku, i jest też bardzo prosty sposób, by tę równowagę znaleźć:

narzędzie, które nazywam „Liczydłem”.

Liczydła używałam już wielokrotnie. Istotę tego narzędzia dokładnie oddaje jego nazwa

– liczymy każdy grosz, który wpada do budżetu, i każdy grosz wydany. To narzędzie

informacyjne, nie decyzyjne. Widzimy na przykład, że w sklepie spożywczym

zachowujemy się oszczędnie, ale na kawę w kawiarni codziennie wydajemy hojną ręką i

często żałujemy potem, że wlaliśmy w siebie przesłodzony, przesadnie drogi

wynalazek.



Możemy wydawać zbyt dużo na innych, a nie dość dużo na siebie, możemy obsypywać

przyjaciół prezentami, ale nie kupimy sobie nowych butów, choć stare się już zdarły.

Być może uważamy, że pójście do teatru to zbyt duży wydatek, ale w rzeczywistości

więcej niż na bilet do teatru wydajemy na taksówki, bez których moglibyśmy się obejść.

Kiedy liczymy, widzimy wyraźnie, na co idą nasze pieniądze. Gdy mamy te obliczenia

przed oczami, czarno na białym, rozumiemy, co jest dla nas naprawdę ważne.

Odkrywamy, co chcemy zmienić.”

Spróbuj przez tydzień liczyć wydatki i wpływy. Może się okazać, że będziesz chciał dalej

podtrzymywać ten obyczaj. Liczenie jest proste: zapisuj każdy grosz, który wpływa do

budżetu, i każdy grosz, który wydajesz. Uwzględnij wszelkie sumy, duże i małe: kupno

samochodu, zakup gazety, niespodziewany spadek, monetę znalezioną na chodniku.

Wszystko się liczy. Zapisuj skrupulatnie. Pod koniec tygodnia przejrzyj swoje wydatki.

Zobaczysz wtedy jasno i wyraźnie, na co wydajesz pieniądze.”

ZADANIE
LICZYDŁO

ZAWODOWY OPIEKUN

Przyszedł czas, żeby być zawodowym opiekunem również dla siebie a nie tylko dla

innych. 

Julia pisze, “Wielokrotnie widziałam, że ci z moich uczniów, którzy w pracy zawodowej

poświęcali się innym, na emeryturze mieli więcej trudności w skupieniu się na sobie

samych. Pielęgniarki, lekarki, nauczyciele, szefowie kuchni – każdy, którego pracy „nie

było końca” – często mieli najwięcej kłopotów z przystosowaniem się do sytuacji, w

której nie pracują. 



Nawet gdy ktoś jest gotów na emeryturę – i nawet jeśli czuje się wyczerpany pracą

zawodową – przejście w stan, w którym czuje się „niepotrzebny”, powoduje wstrząs.

Kiedy czyimś celem w życiu zawsze była troska o innych, przejście na emeryturę i

dbanie o samego siebie może być szczególnie trudne. Kwalifikacje i umiejętności

takich ludzi już nie są potrzebne, więc czują się pozostawieni samym sobie i często są

rozżaleni.

Może się to odnosić do osób, które w pracy obsługiwały innych, ale również do

rodziców, których dzieci opuściły rodzinne gniazdo, do ludzi, którzy opiekowali się

starszym członkiem rodziny, i do każdego, kto pełnił rolę „akumulatora” dla kogoś

innego.”

Każdy nowy początek, czy jest on przejściem na emeryturę, czy też wyjściem z nałogu,

otworzeniem nowego biznesu, będzie wymagał od nas, NAS samych. Potrzebujemy

wytworzyć przestrzeń i czas na to by zadbać o siebie i stać się takim właśnie

zawodowym “samo-opiekunem”.

ZADANIE
ZADBANIE O SAMEGO SIEBIE

Czy byłeś kiedykolwiek akumulatorem dla kogoś innego? Wymień trzy przypadki, kiedy

wkładałeś w jakąś relację więcej energii, niż z niej czerpałeś. Jeżeli to bardzo silne lub

bolesne wspomnienie, usiądź przed kartką i poświęć pięć minut na jego opis.

Teraz wymień na kartce dziesięć przyjemności, jakie mógłbyś sobie zafundować, żeby

się trochę porozpieszczać – rzeczy, które bez problemu zrobiłbyś dla innych, ale rzadko

robisz dla siebie lub nie robisz ich nigdy. Wybierz jedną rzecz z tej listy i ją sobie

zafunduj.



RUCH DO PRZODU:  KOLEJNY DROBIAZG
DO ZROBIENIA

Czasem zmiana, która nas czeka jest ogromna i składa się z milionów kroków. Gdy

patrzymy na potęgę tego co jest do zrobienia, chcemy uciekać, ogarnia nas zwątpienie

i nie wiemy od czego zacząć. Odpowiedź jest niby prosta, choć niełatwa zarazem.

Prosta, ponieważ brzmi: zacznij od najdrobniejszej rzeczy, którą możesz zrobić w

wyznaczonym kierunku. Niełatwa, ponieważ dla naszego umysłu, małe kroki są za małe

i tym samym, bezwartościowe i niewarte zachodu. 

Julia pisze, “Takie momenty zagubienia nie są niczym niezwykłym. Kiedy się zdarzają,

mówię ludziom: „Po prostu zajmij się kolejnym drobiazgiem do zrobienia”. Zamiast

skupiać się na całym ogromie sytuacji, skup się na drobnych sprawach. Większość z nas

nie ma problemów ze znalezieniem kolejnego drobiazgu do zrobienia. Mogą to być

bardzo proste sprawy: pościelenie łóżka, pozmywanie, wyniesienie śmieci. Każdy mały

krok dyktuje kolejny mały krok. Na przykład pościelenie łóżka prowadzi do powieszenia

ubrań do szafy, albo też odwrotnie, powieszenie ubrań do szafy prowadzi do

pościelenia łóżka.

“Choć te czynności mogą się wydawać niewiele znaczące lub zbyt proste, ciało w ruchu

pozostaje ciałem w ruchu i nawet najmniejsze działanie – wyniesienie śmieci czy wzięcie

prysznica – w nieunikniony sposób prowadzi do kolejnego działania. Jeżeli myślimy o

Bogu jako o „dobrym kierunku”, w którym zmierzamy, łatwo zrozumieć, w jaki sposób

kolejny drobiazg do zrobienia jest w rzeczywistości aktem duchowych porządków.

Kolejny drobiazg do zrobienia może być związany z wysiłkiem fizycznym, jak spacer po

okolicy, żeby uspokoić myśli, albo jak układanie szczap drewna w równy stos w

drewutni, albo jak zabawa z psem w rzucanie patyka. 



“Kolejna czynność może być też natury emocjonalnej – telefon do przyjaciela albo do

kogoś z rodziny, opisanie trudnego wspomnienia w Pamiętniku, krzyczenie w

poduszkę. Może też mieć naturę duchową – jak słuchanie muzyki albo czytanie książki,

która nas inspiruje. Chodzi o to, by przejść od stagnacji do działania w dowolny

sposób, jaki przychodzi nam do głowy.

Często odkrywam, że sprzątanie i porządkowanie to świetny sposób na ruch do

przodu. Jeżeli wierzymy, że „czystość jest jedną z największych cnót”, to uprzątając

nasze otoczenie, jesteśmy na dobrej drodze. Wielu moich uczniów zauważa, że “kiedy

sprzątają, przychodzą im do głowy przeróżne pomysły na „kolejny drobiazg do

zrobienia”. Ja osobiście często podczas zmywania naczyń planuję zarys akcji moich

sztuk teatralnych.

Innym „drobiazgiem do zrobienia”, na który zawsze jest odpowiednia pora, jest

wybranie się na Randkę Artystyczną. Randki – od których łatwo się wykręcić, choć

zawsze przynoszą satysfakcję – to świetny wybór działania posuwającego nas naprzód.”

ZADANIE
ZAJMIJ  SIĘ  KOLEJNYM DROBIAZGIEM DO

ZROBIENIA

Wskazówka: kolejny drobiazg do zrobienia jest naprawdę drobiazgiem, w niczym ci nie

zagraża i masz go tuż przed oczami. Zajmij się nim.



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

martw się tym. Po prostu pracuj dalej.”

TYGODNIOWE PODSUMOWANIE


