Bo życie składa się z wtorków…
Kwiatów w wazonie
Kawy w ulubionym kubku
Ulubionej melodii
Słuchanej każdego dnia
Promieni słońca
Zwykłych dzień dobry
Do widzenia
Planów na weekend
Spacerów po parku
Tych małych zachwytów
Drobnych momentów, które po czasie
Okazują się być wielkimi
Może chodzi o to w tym wszystkim żeby w tych wtorkach być Sobą i codziennie
robić jakąś jedną rzecz, która Nas cieszy i uczyć się kochać, najpierw Siebie a
potem Innych.
I po prostu mieć od czasu do czasu, czas, gdzie nie musisz być nigdzie na czas. Może
chodzi o te wszystkie promienie słońca o świcie i te poranki, kiedy zaczynając dzień,
utulisz Siebie i powiesz „Cześć! To będzie dobry dzień”. Wtedy „Twoim ludziom,” dasz
buziaka zapytasz jak im „minęła noc?” I dopiero wtedy zaczniesz szykować się do pracy.
A po drodze prześlesz życzliwy uśmiech nieznanej osobie i dzięki temu będziesz miał
jeszcze lepszy dzień.
Może właśnie chodzi o cieszenie się ze zwykłych chwil i o przeżywanie życia po
swojemu. O podejmowanie każdego dnia swoich nieidealnych wyborów, podążając w
kierunku marzeń swoją drogą.
Momenty, urywki, chwile, być w nich, najlepiej jak umiesz, to wystarczy…

Przyjrzyj się teraz Sobie, Czy to wszystko co robiłeś do tej pory w życiu dawało Ci
więcej spokoju czy więcej porównań, więcej życiowej obfitości czy niedoborów,
podążania czyjąś drogą czy za swoim sercem, więcej radości czy osamotnienia,
więcej czy mniej codziennego spełnienia?
Zapraszam Ciebie, do lektury, o zwykłych wtorkach, i na popołudniową
herbatę, możemy pogadać albo posiedzieć w ciszy, by na koniec naszego
spotkania spróbować dokończyć zdanie…”Dobrze przeżyte życia oznacza
dla mnie…”

Zwyczajność
Przypomnij sobie jak czujesz się kiedy nieznajomy na
ulicy uśmiechnie się do Ciebie.
Na co dzień raczej mało interesujemy się tym, co ciekawego znajduje
się dookoła nas. Biegnąc z jednego miejsca w drugie, nie zwracamy
uwagi na przypadkowe widoki i miejsca, rzadko zwracamy uwagę na
innych ludzi.
Często mówimy, że gdy tylko uporządkujemy wszystkie swoje sprawy,
będziemy mieć świetną pracę i stabilną sytuacje rodzinną uwolnimy się
od stresu, napięć i osiągniemy szczęście, wtedy zwolnimy, wtedy więcej
będziemy dostrzegać.
Praktyka życia pokazuje, że wszystkie nasze zabiegane myśli każdego
dnia pojawiają się i mijają, a potem są zastępowane przez inne. Nawet
trudne do zniesienia emocje i niewygodne myśli w końcu się zmienią.
Kiedy czujesz szarość zrób sobie herbatę w ulubionym kubku i
zaprzyjaźnij się z szarością.

Powiedź „dzisiaj czuję szarość”, czasem bywa ona
nieprzyjemna ale to nieodłączna część życia każdego z
nas, przeminie tak jak wszystko inne.
Kiedy to zrozumiemy z czasem spokojniej będziemy przechodzić, przez
trudności i sukcesy, dzięki czemu poradzimy sobie
ze wszystkim co przygotowało nam życie.
.

KIEDY CZUJESZ
SZAROŚĆ ZRÓB
SOBIE HERBATĘ
W ULUBIONYM KUBKU
I ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z
SZAROŚCIĄ, TO MINIE
JAK WSZYSTKO INNE

Zakochaj się w tym co jest
W życiu każdego z Nas są drogi, którymi nie poszliśmy, chociaż
mieliśmy taką możliwość. I drogi, które wybraliśmy i przyniosły nam
piękne, choć bywa też tak, że trudne przeżycia.

MY CIĄGLE NA COŚ
CZEKAMY, NA
LEPSZY MOMENT,
NA LEPSZY DZIEŃ,
NA LEPSZE ŻYCIE

Tak blisko życia jest ten kto potrafi na nowo zaufać,
doświadczać, kochać, szukać, poznawać, sprawdzać,
zmieniać, wybierać, przeżywać na nowo wszystkie
emocje każdego dnia.
Naturalnym jest, że w codziennym życiu czasami jesteśmy tacy silni,
czasami tacy słabi, skuteczni i nieskuteczni, chcemy szybko i może
się złościmy, gubimy się, zgadzamy się z czymś lub nie zgadzamy,
zdarza nam się płakać. I nie móc. Nie umieć. Chcieć szybko. Nie
rozumieć. Czasami się złościć. Gubić się. Zamykać się żeby potem
móc radośnie otwierać się.
Niezwykłą mądrość ma w Sobie ten, kto wie, że właśnie takie jest
życie… Mówisz, że nie teraz, nie masz czasu na rzeczy, które są dla
Ciebie ważne, tak mówisz. Kiedy, jak nie teraz zacząć cieszyć się
życiem… zawsze będzie coś innego do zrobienia. Zawsze można
zacząć się czymś martwic. Zawsze można znaleźć jakieś braki.
Tak czasami trzeba poczekać i zaufać, że wszystko co ma przyjść,
przyjdzie w swoim czasie, niezależnie od naszego chcenia, aby coś
się wydarzyło lub już się nie wydarzyło.My ciągle na coś czekamy, na
lepszy moment, na lepszy dzień, na lepsze życie.
A życie jest TERAZ

Tak niewiele potrzeba
KUBEK
Każdy z Nas funkcjonuje w jakiejś przestrzeni, dzięki przedmiotom, których
używamy i miejscom, w jakich przychodzi nam spędzać czas i przebywać w
codziennym życiu. Przestrzeń i przedmioty są ważnym elementem naszej
codzienności. Przypomnij sobie jak czujesz się kiedy ktoś z domowników
odłoży Twój ulubiony kubek nie na swoje miejsce…

Porządek daje spokój, myślę „jestem u Siebie”, dostaję
sygnał „wszystko jest dobrze”.

ZAPROŚ
DO ŻYCIA
SPOKÓJ

SŁOWA
Słowa, zbyt rzadko myślimy o tym jakich słów używamy i nie zawsze
mamy świadomość tego, jakie ważne jest to co do Siebie mówimy. Słowa
mogą wspierać, wyrażać miłość, radość, wsparcie. Mogą także szkodzić,
być obciążające i wpływać na cały nasz dzień, całe nasze życie.
Co mówisz do Siebie i swoich najbliższych każdego dnia? Po przebudzeniu?
Kiedy się spieszysz? Kiedy czujesz niepokój? Kiedy się czegoś boisz? Kiedy
nic nie wychodzi? Zwróć uwagę jakich słów używasz każdego dnia, czy w
Twoich codziennych słowach jest więcej pretensji, złości, zniecierpliwienia czy
szacunku, zrozumienia, miłości i otwartości?
Zacznij dzień od życzliwości
Od życzliwości wobec Siebie. Gdy czujemy rozdrażnienie, życzmy sobie
spokoju, w trudnych chwilach. Siły i wytrwałości, w smutku. Zrozumienia dla
siebie w szarości i radości każdego dnia.

Pozwól sobie każdego dnia…na uśmiech, na rozmowę z
nieznajomym, na trochę swobody, na życzliwe spojrzenie.
Dobre myśli i dobre słowa wpływają na budowanie życzliwej atmosfery i nasze
postrzeganie świata. Każdego dnia w domu, w sklepie, na ulicy, to tak mało, a
zarazem tak wiele, życzliwość…

Delikatność serca

KIEDY COŚ CIĘ TAK
PORUSZA, ŻE ŁZA
SPŁYWA PO
POLICZKACH WTEDY
WIEDZ, ŻE ŻYJESZ I
PORUSZASZ COŚ
BARDZO WAŻNEGO,
PORUSZASZ
SWOJE SERCE

Mam poczucie, że jako współcześni dorośli często walczymy z życiem
i tym samym walczymy ze sobą. W codziennym życiu dużo nas to
kosztuje napięć, nerwów i stresu, który przyczynia się do naszych
obniżonych nastrojów, naszego niezadowolenia i bylejakości w
codziennych relacjach.
Nie zadajemy sobie trudu żeby coś zmienić w naszych życiowych
postawach, zakładając, że życie już takie jest, czekając, że może
coś dobrego przydarzy się jutro albo za miesiąc.

Być żywym, w życiu, w relacjach, to być sobą, to
poruszać swoje serce w zwykłych chwilach.
Bo nic, nie może dać nam równowagi i przynieść tyle radości, co
zachowanie wewnętrznego spokoju, w każdej sytuacji, postępowanie
w zgodzie ze swoimi wewnętrznymi wartościami, pielęgnowanie
naturalności, prawdy o sobie, prostoty, szczerości i miłości wobec
siebie w codziennym życiu.
Nie zdajemy sobie sprawy ile umyka nam codziennie cudownych
chwil. Szukamy wszędzie, tylko tam gdzie nie trzeba, często uciekając
od życia.

Dobrze czasem podnieść głowę do góry, rozejrzeć się,
spojrzeć w chmury i zauważyć, chwila po chwili, co
ważne, co zatrzymuje, obserwuj, rozmawiaj, złap
dystans, posłuchaj ptaków, poczuj i uśmiechnij się do
życia, bo zachwyt płynie z łagodnego i prostego serca.

MOJA
DEFINICJA
LATA

Odpoczynek
Jesteśmy bardzo wobec siebie obojętni, nieuważni, nie potrafimy
zatroszczyć się o siebie. Gdzieś po drodze umyka nam nasza życiowa
energia i nawet nie wiemy którędy.
A nasze życie przecież toczy się w rytmie napięcia i odprężenia. Jeśli
napięcia przeważają równowaga w naszym organizmie zostaje
zaburzona i zaczynamy odczuwać skutki stresu w naszej codzienności.
Ciało mówi zatrzymaj się a umysł pędzi dalej, często brakuje nam
przestrzeni by zaczerpnąć powietrza. Mówimy, że życie jest takie
wyczerpujące i trudne. A trudne rzeczy nie dzieją się z dnia na
dzień a są efektem zaniedbań, czasami latami, nas samych.
Gdy nasze życie jest zbyt aktywne, zdarza się coś co zmusza nas do
zatrzymania, przychodzi osłabienie i dopada nas przeziębienie,
często choroba . Wtedy zostaje ożywiony zaniedbany dotychczas
biegun, np. odpoczynek. Robi się miejsce na przyjrzenie się sobie,
moment kiedy organizm prosi o chwilę uwagi i zatrzymania.
Otwórz się na to co przynosi dzień i spotkaj się z życiem takim
jakie jest, Raz mija niespiesznie innym razem
pędzi jak szalone gdzieś przez siebie.

A w codzienności jest miejsce na wszystko, na cisze, na
życzliwość, na zachwyt, na szarość, na radość, na
uśmiech, na pośpiech, na odpoczynek, na bycie, by na
koniec dnia powiedzieć: „To był całkiem niezły dzień,
idę spać a jutro, poranek i niech dzieje się życie”.

A życie jest w Nas.

CO NOC
PODŁĄCZAMY
TELEFONY DO
ŁADOWAREK A
SAMI RZADKO
DBAMY O
REGENERACJE

Moja codzienność
Możesz jeszcze zacząć od nowa, bardziej po swojemu. Jeszcze masz
czas, żeby zrobić coś inaczej niż zawsze, w zgodzie ze sobą, tak jak
zawsze miałeś na to ochotę, to nie muszą być wielkie rzeczy, ważne
żeby to były Twoje rzeczy.

POMIJAMY ŻYCIE
SPIESZĄC SIĘ
DO DUŻYCH CELÓW,
NIE MAMY CZASU NA
SPOTKANIA, NIE CIESZĄ
NAS MAŁE RZECZY, TO
WSZYSTKO JEST TAKIE,
DZISIAJ DLA NAS
BEZ ZNACZENIA

To co czujemy, widzimy i słyszymy wewnątrz nas ma ogromną siłę,
potrafi bowiem dodać skrzydeł i zmotywować do działania lub zatrzymać
i nigdy nie pozwolić dojść do głosu. W codziennym byciu na czas to
jesteśmy ekspertami, gdzieś daleko oddaleni od siebie i tego, co
naprawdę ważne. Nie wiem czy zauważyliście, że można wychodząc z
domu zapomnieć o wszystkim, tylko nie o telefonie. Na brak telefonu
jesteśmy zawsze bardzo uważni. A na inne sprawy jesteśmy tacy
obojętni.
A w życiu trudno jest obejść się bez życzliwego serca, ciepłej dłoni
drugiej osoby, gestu czułości, rozmowy z żywym przyjacielem.

By nie tracić już czasu, rozmawiaj z ludźmi, z bliskimi, z
przyjaciółmi, o tym co dla nich ważne, popatrz na ich twarze,
co w nich widzisz, posłuchaj ich śmiechu, są teraz szczęśliwi?
Z najbliższymi, raz dziennie usiądźcie razem przy stole,
chociażby do kolacji, inaczej wszystko się zaciera.
Znajdź miejsce na Twoją ulubioną melodię życia i na cisze, w ciągu
dnia, jedno i drugie jest tak bardzo ważne. Melodia życia i cisza one
tak dużo mają nam do powiedzenia.
W życiu widzimy tyle, ile chcemy widzieć. Widzimy tyle, jacy sami
jesteśmy.Przestań robić to co nie ważne. Niech to, co ważne wróci
na swoje miejsce.

Rozmowy w relacjach
Rozmowy w relacjach dają siłę, pozwalają nabrać dystansu i rozładowują
napięcie. Łatwość nawiązywania kontaktu z innymi chroni, pomaga
pokonać kryzys oraz wyjść z trudnej sytuacji.
Jak ważne są te wszystkie rozmowy jedynie na powierzchni i te gdzie
schodzi się głębiej i dotyka prawdziwego życia. Te rozmowy gdzie
czujemy się bezpiecznie, kiedy, wracając do domu po spotkaniu jest nam
dobrze i spokojnie mimo trudności, z którymi mierzymy się na co dzień.
Te rozmowy i ludzie, z którymi nie mamy kontaktu przez dłuższy
czas, a potem wystarczy jeden telefon i rozmawiamy jak kiedyś za
dawnych czasów, jakby nic się nie zmieniło.
Te kontakty wydawałoby się zupełnie przypadkowych gdzie nagle nie
możemy się nabyć i nagadać ze sobą. Bo połączyła nas jakaś wspólna
historia i po prostu się polubiliśmy.
Ile w dzisiejszym świecie przed nami pracy żeby zobaczyć i docenić, że dzięki
ludziom doświadczamy życia, że musimy czasem przejść przez płytkie relacje,
żeby zatęsknić za tym co prawdziwe, żeby zadzwonić, zatroszczyć się,
pamiętać i znaleźć czas na spotkanie.

Bo każda ważna relacja zaczyna się w zwykłych
momentach i sprowadza się do obecności
w ważnych czasach.
Być obecnym w relacjach to móc swoim zachowaniem powiedzieć:
Jestem tutaj
Nigdzie się nie śpieszę
Mam czas dla ciebie
Widzę Cie
Jesteś ważny

AKCEPTUJEMY
WYSYŁANIE SMS’ÓW,
JEDNOCZEŚNIE
PROWADZĄC ROZMOWĘ
Z DRUGĄ OSOBĄ.
JESTEŚMY SAMOTNYMI
WYSPAMI, RZADKO
KOMUNIKUJĄCYMI SIĘ,
TAK NAPRAWDĘ

Ćwiczenie
Weź teraz długopis i wypisz obok najważniejsze dla siebie role i
działania w życiu, w których aktualnie występujesz.
Zapisz w kolejnym kroku, co najbardziej lubisz w określonej roli a co jest
dla Ciebie trudne. Teraz zadaj sobie pytanie co stanowi dla mnie
największą wartość, sens w zapisanej roli czy działaniu.
Następnie uporządkuj zapisane role, działania zaczynając od tej
najważniejszej, która dzisiaj stanowi dla Ciebie największą wartość a być
może nie poświęcasz jej zbyt dużo czasu. Co możesz zrobić żeby
stworzyć więcej sensu w swoim życiu?
Na koniec, zapytaj siebie, jak wyglądałoby Twoja codzienność
gdyby te role nagle zniknęły z Twojego życia?

ROLE W ŻYCIU

LUBIĘ

NIE LUBIĘ

WARTOŚĆ/SENS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nasze myślenie o życiu, odgrywa kluczową rolę w codzienności,
pokazując nasz poziom zadowolenia i samopoczucie na płaszczyźnie
zadaniowej codziennych spraw, relacyjnej, naszych kontaktów i kondycji
psychicznej każdego z nas, każdego dnia.
To chwila, w której warto zatrzymać się by zobaczysz więcej i podjąć
właściwe kroki i zadecydować na co przeznaczyć więcej czasu i
energii? Co jest dla Ciebie wartościowe ? Co wspierające? Co
pozwala Ci uzupełniać zasoby życiowej energii? Co pozwoli Ci
uśmiechnąć się każdego dnia?
A potem, tylko jedna mała rzecz w ciągu dnia, żeby małymi krokami,
to Ty zadecydujesz co to ma być. Do każdego dnia dopisać to co
naprawdę istotne, to czego może dzisiaj brakuje, czego
nie widzisz zajęty „ważniejszymi” sprawami.

Spróbuj do tej listy dopisać
to za czym tęskni Twoje serce…

We wtorek i każdego dnia…
1. Pół godziny żeby obejrzeć swój dzień. Jak wyglądały dzisiaj
relacje, z czego jesteśmy zadowoleni i zwyczajnie podziękować,
za zachwyty, doświadczenia, rozmowy, spotkania.
2. Cisza by zajrzeć w Siebie. By na nowo usłyszeć i sprawdzić co
już jest nie aktualne a co wciąż takie żywe. Cisza daje
przestrzeń aby rozpocząć coś nowego, zrobić inaczej, w ciszy
przychodzą odpowiedzi, w ciszy podejmujemy decyzje, w
ciszy dochodzi do głosu to co ważne w nas i w naszym życiu.
3. Masz wybór. Wzorce zachowań, przekonania, nawyki. W
sytuacjach kiedy silne emocje, kiedy zwyczajnie „nie wiesz”, daj
Sobie chwilę na zastanowienie się i reakcje. To Ty decydujesz jak
się zachowasz.
4. Otwarte drzwi to gotowość wpuszczenia gości. Tak
samo działają otwarte serce i rozum w praktyce codziennych
doświadczeń, postaw i zachowań. Każdego dnia
doświadczam, kocham, szukam, poznaje, sprawdzam,
zmieniam, wybieram, to jest prawdziwe życie.
5. Ułóż i zapisz mantrę, zdanie, które będziesz mogła powiedzieć
Sobie w gorszym momencie. Dobrze żeby zawierało życzliwość
i uważność wobec siebie i życia…

„Jestem bezpieczna i spokojna, lekko
i bez wysiłku płynę z prądem życia”

”Dobrze przeżyte życia
oznacza dla mnie…”

NATURA,
SPOKÓJ,
RADOŚĆ,
CZYLI MÓJ
ZACHWYT
NAD ŻYCIEM

