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Co to jest mapa marzeń?
Mapa marzeń – mapa celów ma swój rodowód w popularnych mapach marzeń.
Są one wykonywane na wielu warsztatach, w kręgach kobiet czy w czasie wyjazdów
związanych z rozwojem osobistym. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy pierwszy raz
usłyszałam o mapie marzeń, natomiast idea od razu wydała mi się bliska. Swoją pracę
zaczęłam od określania marzeń. Z czasem uzupełniałam moją mapę o cele, a tak
naprawdę o plany i kierunki życiowe, chociaż nie uwzględniam ich w nazwie tego
narzędzia.
Same marzenia jako takie wydają mi się czasem zbyt ulotne, złudne, za mało
posadowione w realnym życiu. Wolę precyzować je w postaci celów i planów, aby dać im
szansę na realizację. Uważam, że szybciej spełniają się te marzenia, które przemyślimy,
przetworzymy i na które się otworzymy. Czasem będzie to oznaczać pracę u samych
podstaw naszego myślenia i działania.
Istnieje wiele definicji marzeń i celów. Na pewno można tu polemizować, które są
najlepsze i najbardziej słuszne. Definicje, które są mi bliskie i których używam przy
tworzeniu mapy, brzmią:

Marzenie jest naszym pragnieniem, wyobrażeniem czegoś,
co chcemy osiągnąć, zrobić, zrealizować, dostać, przeżyć czy mieć.
Cel zaś to marzenie z datą realizacji.
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Dla mnie mapa marzeń – mapa celów jest:
•

graficzną formą przedstawienia naszych marzeń i celów na dany okres;

•

zdefiniowaniem tego, co chcemy osiągnąć, dostać, posiadać, zrealizować, gdzie
być i w jakim układzie się znaleźć;

•

zamówieniem, które składamy światu;

•

uruchomieniem naszej podświadomości, tak aby skupiała się i działała
w kierunku realizacji naszych marzeń i celów;

•

uruchomieniem podświadomości zbiorowej polegającej na wysyłaniu energii
w świat, do ludzi, którzy będą nam pomocni w osiąganiu naszych marzeń i celów;

•

realizacją hasła „marzysz i masz”.

Mapa jest graficzną formą przedstawienia naszych marzeń
i celów na dany okres.
Forma mapy, w jakiej ją tworzymy, i czas, który ma obejmować, mogą być różne.
Na ogół mamy marzenia, cele i plany. Jedne są na całe życie, inne na dziesięć czy pięć
lat, ale marzymy przecież również na bieżąco, o najbliższym czasie. Według mnie mapę
dobrze jest robić każdego roku, uwzględniając zarówno marzenia i cele życiowe bliskie,
jak i długoterminowe.
Mapa ma porządkować nasze życie, ustalać priorytety, pokazywać, co jest ważne
dziś, a co będzie ważne dopiero za rok czy lat piętnaście. Nie ma potrzeby umieszczania
na mapie wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy.
Moją mapę robię co roku w styczniu, a najpóźniej w lutym. Umieszczam na niej
nowe marzenia, cele i plany na dany rok. Dodaję też marzenia i cele długoletnie. Istotne
jest dla mnie, aby zrobić ją na świeżo każdego roku, nawet jeżeli w części jest ona taka
sama. Daje to mi i moim planom nową energię i siłę do działania.
Kiedy zaczynałam swoją przygodę z mapą, wydawało mi się, że jedyną słuszną jej
wersją jest mapa wyklejona na kartce czy większym kawałku brystolu i powieszona na
ścianie. Życie, moja praca na warsztatach z uczestnikami szkoleń oraz liczne rozmowy
z zainteresowanymi wykonującymi pod moim przewodnictwem mapy ludźmi
zweryfikowały ten pogląd, choć nie do końca. Uważam, że jakkolwiek docelowo
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zrobiona jest mapa, dobrze jest najpierw opracować ją techniką tak zwanych prac
ręcznych ZPT. Był kiedyś taki przedmiot w szkole podstawowej.
Podczas takiej pracy, czyli wybierania zdjęć
i rysunków, wycinania ich i klejenia, skupiamy się na
tym, jak wyrazić to, o co nam chodzi. Nadajemy w ten
sposób wyraźniejszy kształt naszym marzeniom
i celom. Głowa i mózg koncentrują się na tym, co
robimy. Uruchamiamy procesy mające doprowadzić
nas do właściwych wniosków. Możemy stwierdzić, czy
to, nad czym pracujemy, jest naprawdę nasze i dla
nas ważne.
A potem można mapę zrobić w programie graficznym. Uczestnicy moich
warsztatów chętnie używają na przykład Power Pointa czy Canvy. I tak może być.
„Klikając”, nie uruchamiamy emocji

pojawiających się podczas procesu układania

kolejnych marzeń i celów w postaci zdjęć, rysunków czy opisów słownych na mapie.
Emocje i energia, które wyzwalamy, pracując ręcznie, wyklejając, wycinając, układając,
mają ogromne znaczenie zarówno dla formy mapy, jak również dla późniejszego
działania na podświadomość, na dzianie się tego, o czym marzymy.

Mapa jest zdefiniowaniem tego, co chcemy osiągnąć, dostać, posiadać,
zrealizować, gdzie być i w jakim układzie się znaleźć.
Dobrze jest wiedzieć, o co nam w życiu chodzi, bo tylko my sami wiemy, czego
od niego chcemy. Nikt inny nam nie powie, jak ma ono wyglądać. Jeżeli to nie my
zdefiniujemy nasze pragnienia, to zdarzenia w naszym życiu będą przypadkowe. A nawet
więcej, mogą się one układać według czyjegoś scenariusza. Często bowiem bywa tak, że
kiedy my nie mamy pomysłu na własne życie, ktoś inny je nam układa. Życie nie znosi
próżni. Potoczy się tak, jak chcą inni, według ich planów i marzeń. Albo też zdarza się
nam patrzeć, jak ktoś inny realizuje nasze marzenia, bo my na te swoje nie mieliśmy
odwagi. Aby to, co chcemy, się zadziało, warto stworzyć mapę. Składa się ona
z dziewięciu pól, które obejmują najważniejsze obszary życia. Każdy z tych obszarów jest
osobny, ale jednocześnie są one ściśle ze sobą powiązane.
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Można to wyjaśnić na przykładzie pól różowego (miłość i związki), zielonego
(rodzina) i białego (dzieci). W mapie są to trzy osobne pola. Niemniej jednak często od
dobrostanu w związku zależy dobrostan w rodzinie. Ludzie na warsztatach zadają mi
pytanie, dlaczego te trzy pola są osobno. Dla mnie ten podział jest bardzo ważny,
zrozumiały i logiczny. Rozdzielam różne aspekty mojego życia. Rozdzielam związek
z partnerem od dzieci. Jest pora na spędzanie czasu z partnerem i jest też pora na
spędzanie go z dziećmi, a jest też czas na wspólne bycie rodzinne. Jeżeli nie będziemy
widzieć tych podziałów, to można się zapędzić w sytuację, w której zaniedbamy któryś
z obszarów, i w naszym życiu zabraknie równowagi, bo na przykład poświęcimy czas
tylko dzieciom, zapominając o partnerze.
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Pole granatowe (praca i kariera), szare (klienci) i czerwone (akceptacja i uznanie) to
kolejne powiązane pola. Nasza kariera będzie się dobrze rozwijać, jeżeli będą klienci.
Klienci będą, jeżeli nasza firma bądź my będziemy znani i akceptowani. Jako nastolatka
marzyłam o byciu dentystką i posiadaniu własnego gabinetu. Gdybym wtedy robiła
mapę, w polu granatowym (kariera) umieściłabym siebie we własnym gabinecie, w polu
szarym (klienci) wpisałabym oczekiwaną ich liczbę, a w polu czerwonym (akceptacja
i uznanie) to, że większość z nich mnie sobie poleca. Oczywiście pola te byłyby
połączone z polem fioletowym (pieniędzy), gdzie zdefiniowałabym wartość zarobków
miesięcznie bądź rocznie.
Tych wzajemnych powiązań między polami jest znacznie więcej. Będą one
opisane szczegółowo w części drugiej poświęconej konstruowaniu mapy. Trzeba tylko
pamiętać, że pola mapy są jak połączone naczynia. Istotnym elementem pracy nad
całością jest znalezienie tych powiązań. Jednak najważniejsze jest to, o czym już pisałam,
czyli zdefiniowanie, tego, czego chcemy my. Nie uda się nam zrobić dobrej, własnej
mapy marzeń i celów, jeżeli nie zastanowimy się, co jest dla nas ważne. Kto w naszym
życiu jest istotny, gdzie chcemy być za rok czy dziesięć lat i tym podobne. Spotykam się
z opiniami, że to jest jedna z najbardziej wymagających części mapy. Faktycznie
najważniejsze to zdefiniować, czego Ja chcę w życiu. Często do wykonania tego zadania
potrzebny jest ktoś drugi. Partner, przyjaciel, mentor, coach, ktoś bliski. Po prostu
potrzeba profesjonalnego doradcy życiowego, jakkolwiek by się nie nazywa.

Mapa jest zamówieniem, które składamy światu.
Bezpośrednio ze zdefiniowaniem naszych marzeń i celów wiąże się kolejny punkt,
jakim jest zamówienie, które składamy światu. Jeżeli wiemy, czego chcemy, jeżeli
zdefiniowaliśmy i określiliśmy nasze marzenia

i cele, zwerbalizowaliśmy je, to dopiero

wtedy może się narodzić plan, jak je zrealizować. Dobrze jest przemyśleć swoje marzenia
i cele. Dobrze skonfrontować je z tym, jacy jesteśmy, w jakim momencie życia się
znajdujemy, jakie mamy w danym momencie możliwości finansowe, emocjonalne,
rodzinne. Ile mamy sił. Ocenić pod każdym możliwym względem. Zastanówmy się, co
może się udać. Zastanówmy się również nad potencjalnymi konsekwencjami, nad tym,
co będzie, jeżeli się uda, a co, jeżeli nie.
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Jeżeli wskażemy sobie nierealne marzenia czy cele, to sami nie będziemy w nie
wierzyć, więc nie będziemy podejmować działań zmierzających do ich realizacji. Nasze
myśli nie będą skupione na wyszukiwaniu rozwiązań prowadzących do tego, żeby się
spełniły. Marzenia i cele, w które wierzymy i z którymi się identyfikujemy, mają moc
sprawczą. Jeżeli puścimy je w ruch, opowiadając o nich komuś, to okaże się, że znajdą się
sposoby na ich realizację. Otoczenie i inni ludzie odpowiedzą na nasze zamówienie po
prostu dlatego, że o nim opowiedzieliśmy i je pokazaliśmy.
Od wielu lat moim marzeniem jest tańczyć. Uprawiać taniec towarzyski i wziąć
udział w turnieju. To marzenie pojawiło się w liceum. Poszłam wtedy po raz pierwszy na
kurs tańca. Nie zajęłam się tym jednak na poważnie. Ukończyłam kursy, umiałam trochę
tańczyć i cieszyło mnie to. Marzenie o tańcu, strojach i płynięciu po parkiecie zostało we
mnie. Drugie podejście zrobiłam po kilku latach. Ponownie zaczęłam uczęszczać na
lekcje i nawet wyjechałam na sportowy obóz taneczny. Od kilku lat to marzenie znowu
jest na mojej mapie. Bez daty i terminu, ale jest. I co się dzieje w związku z moim
marzeniem? Co w związku z tym robię? Szukam trenera, z którym mogłabym mieć
lekcje tańca. Znajduję, jednak po kilku lekcjach czuję, że to nie to. Widocznie jeszcze nie
czas… „Przypadkiem”, szukając krawcowej, która mogłaby mi uszyć sukienkę, tak zwaną
małą czarną, trafiam do krawcowej szyjącej profesjonalne stroje taneczne. W pracowni
feeria barw, cekinów i piór. Mam możliwość przymierzyć i zobaczyć, jak to jest mieć na
sobie prawdziwą sukienkę taneczną. „Przypadkiem” dochodzi do odwołania safari
nurkowego, na które miałam jechać, więc „przypadkiem” jadę na obóz taneczny Ladies
Salsa. Po powrocie pojawia się trener tańca, lekcje i prawdziwa nauka, zajęcia z ruchu
tanecznego. Potem jest kolejny obóz, tym razem w Toskanii. Spełniają się więc
jednocześnie dwa moje marzenia: taniec i wyjazd do Toskanii.
Wciąż jednak nie umieszczam na mojej mapie daty turnieju. Przede mną jeszcze
kawałek drogi, aby stanąć na parkiecie w sukience wirującej wokół mnie i czuć taniec.
Natomiast jestem pewna, że moje marzenie się spełni. Bo to jest realne marzenie, na
które złożyłam światu zamówienie, i otoczenie na nie odpowiada. W pewnym
momencie życie dopisało

dalszy ciąg. Już jest w Polsce turniej Pro-Am, gdzie można

wystąpić z trenerem. Mam to już na swojej mapie.

Mapa uruchamia naszą podświadomość, tak aby skupiała się
i działała w kierunku realizacji naszych marzeń i celów.
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Kiedy już we właściwy i prawidłowy sposób tworzymy mapę, zaczyna pracować
nasza podświadomość. Przede wszystkim to my sami po wykonaniu pracy nad
zdefiniowaniem naszych marzeń i celów, ułożeniu ich, wyciągnięciu na światło dziennie,
oddzieleniu tego, co nasze, od tego, co nie nasze, tego, co chcemy my, od tego, co może
chciałby nasz partner, mama, teściowa czy przełożony, zaczynamy widzieć obraz. Obraz
naszych pragnień. Patrzymy na niego i bardzo się on nam podoba, i wierzymy, że jest
możliwy do realizacji. Jest to obraz dość szczegółowy, jednak pokazujący całościowe
relacje pomiędzy poszczególnymi marzeniami, celami, zadaniami i planami. Obraz
spójny i pozostający w zgodzie z nami. Patrzymy i myślimy: tak, to się uda. Tak się stanie.
Jeżeli napiszę w końcu porzuconą dziesięć lat temu pracę magisterską (pole
niebieskie – wiedza), to mam szansę na lepsze stanowisko (pole granatowe – kariera)
i z czasem spełni się moje marzenie o zwiększeniu dochodów (pole fioletowe –
pieniądze). Jeżeli wizja i obraz naszych pragnień są sensowne i spójne, to będą
programowały naszą podświadomość. Ta zaś będzie pracowała w nas, w środku, i jak
magnes przyciągała wszystko to, co sprzyja realizacji naszych zamierzeń.

Mapa pobudza też podświadomość zbiorową,
wysyłając energię w świat, do ludzi, którzy będą nam pomocni
w realizacji naszych marzeń i celów.
Obrazem naszych marzeń i celów chcemy się dzielić. Bo jest to coś dobrego, naszego,
coś, z czego jesteśmy dumni. To plan na życie. Nasz przemyślany plan. Dlatego mówimy
o tym, dzielimy się, napomykamy w przypadkowych rozmowach bliskim i znajomym.
Przychodzą do nas zdarzenia, filmy, artykuły, programy telewizyjne, wszystko, co może
być pomocne w realizacji naszych marzeń.
Z czasem, jeżeli naszym marzeniem jest spędzenie weekendu w Rzymie czy Barcelonie,
świat przyniesie nam okazję, a my ją złapiemy, bo będziemy mieli wyostrzony na własne
marzenia zmysł uwagi. Pojawi się okazja zakupu biletów samolotowych po 99 złotych.
Znajomi powiedzą nam o udostępnianym za rozsądne pieniądze atrakcyjnym
apartamencie w centrum miasta.
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Jeżeli będziemy szukać lokalu na nowe przedsięwzięcie, do którego jesteśmy
bardzo przekonani, i wiemy, jak chcemy je zrealizować, to ma szansę zdarzyć się
następujący scenariusz. Nasz starszy brat, któremu przy rodzinnym obiedzie
opowiadaliśmy, że wciąż szukamy odpowiedniego miejsca, usłyszy w kuchni w swojej
firmie rozmowę. Okaże się, że żona kolegi jest pośrednikiem nieruchomości i szuka
potencjalnego najemcy na lokal odpowiadający naszym oczekiwaniom, i w dodatku za
przyzwoitą cenę. Jeżeli będziemy wiedzieli, czego chcemy, świat odpowie na nasze
pragnienia, marzenia i pomoże w realizacji wyznaczonych celów.

Mapa jest realizacją hasła „marzysz i masz”.
Parafrazując powiedzenie „Mówisz i masz”, tworząc mapę „Marzysz i masz”. Bo tak
jest. To, co sobie wymyślimy, wymarzymy, określimy, stanie się. Stanie się, jeżeli będzie
przemyślane, określone, osadzone w rzeczywistości. Jeżeli będziemy czegoś bardzo
pragnąć, a przez to dążyć do tego celu, to osiągniemy go. Wisława Szymborska mówiła:
„Marzyć trzeba dokładnie…”.
Marek Kamiński, polarnik i podróżnik, marzył od małego. Jego marzenia stały się
rzeczywistością dlatego, że wierzył w swoje marzenia, ale również dlatego, że krok po
kroku szedł w stronę ich realizacji. Jak pisze w swojej książce „Wyprawa”: „Ludzie często
pozostają na poziomie samego wyobrażenia albo marzenia o czymś.
O urzeczywistnianiu marzeń decyduje umiejętność budowy scenariuszy, a także wiara, że
niemożliwe może być możliwe. Jeżeli możemy o czymś pomyśleć, możemy to także
zrealizować. Potrzebna jest determinacja, by tego dokonać”.
Danuta Wałęsa w swojej książce „Marzenia i tajemnice” pisze o tym, jak jej
marzenia o lepszym życiu, o rodzinie i dzieciach, o zmianach po kolei się realizowały.
Gdyby ich nie miała, gdyby nie miała wizji zmian, jej życie wyglądałoby inaczej. Co
prawda, jak sama twierdzi, rzeczywistość przerosła marzenia, lecz czasami i tak się
zdarza. Pisze również, że marzyć trzeba o rzeczach dobrych i mądrych: „Cały czas
wracam do tych moich myśli, tych moich marzeń wypełniających życie. Nie wolno
marzyć o rzeczach głupich, bo wtedy głupie rzeczy będą się spełniać. Natomiast, jeśli
marzy się o rzeczach dobrych, to te dobre rzeczy się spełniają. Tak jak się marzy, tak się
ma”.
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Powtórzę: jeżeli zdefiniujemy swoje marzenia i cele, sprecyzujemy, co jest dla nas
ważne, czego chcemy od życia, to ukształtujemy je tak, jak chcemy. Świat nie znosi
pustki. Jeżeli tego nie uczynimy, zrealizujemy scenariusze innych ludzi.
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Po co robimy mapę marzeń?
Pytanie jest przewrotne, a ma na celu uświadomienie nam czegoś bardzo
ważnego:

- tego, co Ja chcę w życiu i od życia. Mapę robimy więc po to, aby;
- uświadomić sobie i zdefiniować, jakie Ja mam marzenia i cele;
- ustalić priorytety w moim życiu;
- zobaczyć, czy moje życie pozostaje w harmonii we wszystkich obszarach;
- uporządkować, „odśnieżyć”, „odgruzować” mój świat,
- życie i codzienność;
- wiedzieć, czego Ja chcę i co jest dla mnie ważne;
- zrobić plan działania, żeby moje marzenia i cele się spełniły.
Aby oddzielić moje od nie mojego. Aby mieć świadomość, jak ja chcę, aby
wyglądało moje życie. Jeżeli w dzieciństwie pozwolono nam na posiadanie własnego
zdania, na kreatywność, na próbowanie, na popełnianie błędów, jeżeli budowano w nas
poczucie naszej wartości, to wiemy, co jest, a co nie jest nasze.

KARINA SĘP - MAPA MARZEŃ | 11

Tworzę mapę, aby uświadomić sobie i zdefiniować,
jakie Ja mam marzenia i cele.
Często bywa jednak tak, że jesteśmy zlepkiem czyichś poglądów, opinii, wyborów
i spojrzenia na świat. Z czasem dokładamy do tego myślenie i zdanie innych, męża, żony,
przyjaciółki. Sami już nie wiemy, czy to my chcemy jechać na wakacje do Turcji, czy tylko
nasza rodzina. Tak więc mapę robimy po to, aby wiedzieć, dokąd ja chcę pojechać na
wakacje.

Robię mapę, aby ustalić, jaka jest kolejność priorytetów w moim życiu.
Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, które punkty naszej listy marzeń i celów
mają być zrealizowane w najbliższym czasie, a które potem. Co jest do zrobienia
w pierwszej kolejności, a co później. Chcemy wszystko od razu… i nie udaje się nic. Albo
chcemy dużo i zniechęceni ogromem pracy poddajemy się od razu. Praca nad naszą
mapą to też praca nad umiejętnością dokonywania wyborów. Wyborów w ogóle, ale też
planowaniem wyborów w czasie i przestrzeni.
Marzeniem może być, na przykład, własny pokój, w którym mielibyśmy oazę. Aby
tak się stało, potrzebujemy najpierw nowego domu, pieniędzy oraz wielu innych
czynników. Naszym marzeniem jest tak naprawdę mieć własny kąt. Jeżeli ustawimy w
czasoprzestrzeni te dwa marzenia (własny pokój, własny kąt) i skonfrontujemy je
z realiami naszego życia teraz, to zobaczymy, że własny pokój będziemy mogli mieć
dopiero wtedy, kiedy nasze dzieci wyprowadzą się od nas, czyli za dwanaście lat…
Za to szansa na własne biurko w domu czy zagospodarowanie suszarni w bloku
na moje hobby jest już dziś! Celem jest więc wydzielenie części sypialni na wstawienie
mojego biurka albo uzyskanie akceptacji spółdzielni na zagospodarowanie suszarni.
Może trzeba będzie tam doprowadzić prąd, a następnie zorganizować niedużą kwotę na
farby i sprzęty, ale to już są drobiazgi.

Mapa ma odpowiadać na pytanie, czy moje życie jest w harmonii we
wszystkich obszarach.
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Mapa ma dziewięć obszarów. Dobrze, jeżeli te dziewięć obszarów pozostaje we
wzajemnej harmonii i powiązaniach. Jak krwiobieg, jak energetyczna wymiana
pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami naszego życia. Prawidłowo zrobiona mapa
wyraźnie pokazuje i rozróżnia obszary funkcjonujące i zagospodarowane od tych, które
są przez nas zaniedbane czy czasem nawet po prostu puste. Jeśli spojrzymy na mapę
całościowo, zobaczymy, dlaczego niektóre rzeczy w naszym życiu nie działają tak, jak
byśmy chcieli. Przerzucenie części energii z obszarów przeładowanych do tych mniej
zagospodarowanych spowoduje harmonię i większą siłę działania w nas samych.
Patrząc w ten sposób ma mapę, dostrzeżemy również obszary, w których dzieje
się tak wiele, że przestaliśmy już sami wiedzieć, o co tak naprawdę nam chodzi.
Czujemy, że nasza rodzina nagle nie ma się najlepiej. Że rozluźniają się więzy. Dzieci
uciekają z domu do kolegów, mąż siedzi przed telewizorem albo gra „w czołgi”.
A przecież przedtem robiliśmy tak wiele rzeczy razem. Chodziliśmy do kina, teatru, do
znajomych, graliśmy w karty i gotowaliśmy razem w weekendy. Jeżeli sięgniemy głębiej,
to okaże się, że jest to wtórny efekt zaniedbania związku, czasem zdrowia fizycznego,
a czasem rozwoju jako takiego. Przestaliśmy się uczyć i rozwijać, wdrażać nowe idee w
życie. Przestało nam się chcieć dbać o siebie, swoje zdrowie oraz wygląd. To
zaowocowało oddaleniem, brakiem wspólnych zajęć i tematów, brakiem
zainteresowania tym, co robi druga osoba. Stąd już prosta droga do tego, aby rodzina co
prawda mieszkała razem, ale miała niewiele ze sobą wspólnego. Danuta Wałęsa pięknie
określiła to zjawisko w swojej książce, pisząc „W jednym życiu dwa światy”.
Mężczyzny nie interesuje żona, żony mąż, a dzieci w tej sytuacji też nie znajdują
nic ciekawego w domu. Nie mają inspiracji, miłości, bliskości, nowych pomysłów,
kreatywności. Przykładów takich ciągów zdarzeń można by podać wiele. Czasem, gdy
patrzę na kolejną tworzoną na warsztatach mapę, widzę te wszystkie powiązania.
Zastanawiam się długo, za którą nitkę najpierw złapać, by dojść do sedna problemu.
Jaką pracę najpierw wykonać.
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Uporządkować, odśnieżyć, odgruzować. Mój świat, życie i codzienność.
Niekiedy zza góry rzeczy dziwnych, które nazbierały się w naszym życiu, nie widać
czystego placu, na którym można zacząć realizować marzenia i cele. Aby go stworzyć,
czasem jest potrzebne radykalne sprzątanie lub – jak to nazywa Rubin Gretchen w swojej
książce „Projekt szczęście” – odgruzowanie otoczenia. Ja nazywam to odśnieżaniem.
O co chodzi? Rzecz w tym, że zwykły bałagan i nagromadzenie rzeczy wokół nas
przytłaczają i zabierają przestrzeń. Budzą też niepokój i wpędzają w poczucie winy
z powodu niedawania sobie rady z otaczającą nas rzeczywistością. Są materialnym
wyrzutem sumienia. Bałagan wokół nas przekłada się na bałagan w głowie. Trudno jest
mi pracować przy biurku, na którym piętrzą się stosy niepotrzebnych przedmiotów,
gdzie nie ma nawet kawałka blatu do wykonania pracy. Nie mówiąc o wolnej czystej
przestrzeni biurkowej, która mnie inspiruje do działania.
Trudno jest dobrze i z przyjemnością się ubierać, kiedy nasza szafa czy garderoba
zapchana jest stertami starych ubrań, które „jeszcze się przydadzą, jak schudnę” albo „jak
wróci moda”. Mało, że nic nie możemy w niej znaleźć, to brakuje miejsca na nowe rzeczy,
które pomogłyby zmienić nasz wizerunek. Polecam zacząć w takim przypadku od
kupienia dwudziestu pięknych nowych drewnianych wieszaków, na które przewiesicie
rzeczy, a w trakcie tej czynności zadzieją się rzeczy magiczne. Niepotrzebne rzeczy same
wyjdą z szafy. O dziwo, zaczniemy czuć przestrzeń też w naszej głowie i w ciele.
Poczujemy się lżejsi. Podczas robienia mapy jest czas i miejsce na porządkowanie
naszego życia. Regina Brett w książce „Bóg nigdy nie mruga” pisze: „Dzięki porządkom
uwalniamy się od przeszłości. Na co robimy miejsce? Na nowe sposoby spędzania
wolnego czasu, nową miłość, nowe pomysły i nowy spokój ducha. Na nowe
zainteresowania, nowych przyjaciół, nowe cele. Kiedy pozbędziesz się nadmiaru rzeczy,
będziesz mógł cieszyć się istotą życia, wszystkim, co piękne i ważne, co wzbogaca wasze
życie. Kiedy wreszcie pożegnasz się z osobą, którą byłeś kiedyś, odkryjesz osobę, którą
jesteś dziś, i osobę, którą chcesz się stać”. Więc posprzątajcie.

Mapę robimy również po to, aby dowiedzieć się, co jest dla nas ważne.
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W moim odczuciu uświadomienie sobie tego, co dla mnie jest ważne, jest bardzo
istotne dla bycia szczęśliwą w życiu. Zbyt często nie zdajemy sobie sprawy, że
realizujemy czyjeś scenariusze na życie. Czyjeś marzenia i cele. Chodzimy nieszczęśliwi,
że życie nie układa się nam tak, jak chcemy. Pytanie tylko, czy wiemy, jak chcemy. Mapa
pozwala na refleksję nad tym, co chcę Ja.
Czasami chodzi o małą zmianę, a czasami trzeba rewolucji w naszym życiu. Znalezienie
czasu na swoją pasję czy godzinę sportu w tygodniu może zmienić całkowicie nasze
życie. A innym razem powinno się zmienić pracę czy miejsce zamieszkania. Bywa, że
należy przemyśleć swój związek.
To bardzo trudne zobaczyć, na czym nam najbardziej w życiu zależy. Tak bardzo
nie wiemy, czego chcemy, że zrobienie mapy nie jest możliwe. Czas przeznaczony na
zapoznanie się z działaniem mapy może być po prostu pierwszym krokiem w procesie
zmian. Tak też bywa. I tak jest dobrze. Zdarza się, że jest za wcześnie na mapę. Ale
zasiane ziarno zakiełkuje i zaczniemy układać swój świat według własnego porządku.

Mapa to plan działania, żeby moje marzenia i cele się spełniły.
Mapa jest planem działania. Po prostu. Poprzez zdefiniowanie marzeń i celów
definiujemy też niejako plan, czyli schemat postępowania, jak dojść do tego, o co nam
chodzi.
Jeżeli chcemy nurkować i to jest naszym marzeniem od zawsze, to dobrze by było
nauczyć się pływać. To jest właśnie mój przypadek, chociaż do nurkowania nie trzeba
umieć pływać. Ale aby móc pójść na kurs nurkowania, przez dwa lata uczyłam się
pływać na torze równoległym, razem z moimi małymi córeczkami. Wtedy na mojej
mapie było „pływam dobrze osiem basenów”. Bałam się wody i dalej mam do niej
respekt, jednak poziom mojego poczucia bezpieczeństwa wzrósł znacząco. Potem
pojawił się kurs nurkowy i safari nurkowe w Egipcie. Na kolejnej mapie jest nurkowanie
w Meksyku. I na pewno tam pojadę. Tak wygląda plan spełniania marzeń i celów.
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Kiedy robimy mapę marzeń?
Czas na mapę jest zawsze. Tak jak czas na zmianę jest zawsze właściwy wtedy,
gdy czujecie, że chcecie nowego porządku i nowej koncepcji. Natomiast oczywiście
kalendarz i określone daty determinują nasze życie. Pewne momenty w roku czy w życiu
są bardziej odpowiednie do rozpoczęcia zmian.
Ja robię swoją mapę na nowej, świeżej wersji, uaktualnianej w styczniu lub w lutym
każdego roku. Natomiast mogą to być również takie momenty, jak:

- początek roku;
- urodziny;
- ważna data w naszym życiu (na przykład jakaś rocznica);
- nów miesiąca, jeżeli astrologia jest dla was ważna;
- chwila, w której mamy ochotę zaśpiewać jak Krystyna Janda: „Bo ja jestem, proszę
pana, na zakręcie”;

- pierwszy dzień mojego nowego życia;
- kiedykolwiek.
Mapa zrobiona na początku roku nadaje pewien rytm, porządkuje, ustala cele na
nowy rok. Lubię porządek. Ale ten porządek w głowie i w życiu. Niekoniecznie w swojej
KARINA SĘP - MAPA MARZEŃ | 16

torebce, gdzie pomimo usilnych starań, nie zawsze udaje mi się znaleźć szukaną rzecz,
za to często znajduję rzeczy dziwne…
Natomiast porządek w głowie, ustalenie priorytetów i planu działania są dla mnie
ważne. Tak więc mapa robiona na początku roku, oprócz weryfikacji marzeń i celów
długoterminowych, pozwala mi ustalić cele na dany rok. Dzięki temu mogę zaplanować
działania w konkretnych momentach albo dać sobie czas na to, aby mózg popracował
nad tymi celami, które jeszcze nie są do końca sprecyzowane.
Dobrym momentem na zrobienie nowego planu na życie może być dzień
urodzin, zwykle czterdziestych, czy jakaś ważna dla nas rocznica (często jest to
dwudziesta czy dwudziesta piąta rocznica ślubu, kiedy robimy poważne podsumowanie
związku).
Równie dobry jest czas, kiedy „jesteśmy na zakręcie”, czyli jesteśmy „kobietą po
przejściach”, „mężczyzną z przeszłością”. To czas przewartościowań i weryfikacji tego, co
robiliśmy i jak żyliśmy do tej pory. Znakomity czas na mapę.
Astrologicznie podobno dobrze jest robić mapę, kiedy jest nów, czyli faza
budowania. A tak naprawdę można mapę zacząć robić kiedykolwiek. Ważne, żeby to
było wtedy, kiedy jesteście na to gotowi.
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Dla kogo jest mapa marzeń?
Kiedy zaczynałam robić swoje mapy, myślałam, że mapa jest dla każdego. Trzeba
się tylko za to zabrać. Jak zaczęłam uczyć i szkolić ludzi oraz pokazywać im, jak się ją
robi, rozmawiać z nimi i zagłębiać się bardziej w wielość życiowych ludzkich
doświadczeń, to okazało się, że mapa nie jest narzędziem, które pasować będzie
każdemu. I nie wszyscy, próbując zdefiniować swoje życie zgodnie z tym modelem,
dobrze się czują. Będąc na swojej ścieżce rozwoju, każdy ma określoną w danym
momencie samoświadomość i swój rozwój może realizować na różne sposoby.
Według mnie robienie mapy wymaga pewnego doświadczenia życiowego
i dojrzałości emocjonalnej. Wtedy jest najbardziej użytecznym narzędziem. Jeżeli mamy
bardzo trudną sytuację życiową albo nie panujemy nad swoimi emocjami, to wykonanie
mapy trzeba odłożyć na później, a najpierw zająć się podstawowymi problemami, na
przykład odnalezieniem porządku w sobie, w czym pomagają doświadczeni terapeuci,
coachowie czy mentorzy.
Większość uczestników moich zajęć to osoby po trzydziestce, dla których mapa
nie jest pierwszym krokiem w samorozwoju. Osoby te dużo czytają, biorą udział
w wykładach i warsztatach z rozwoju osobistego. Wiele już przemyśleli i poukładali
sobie, ale brakuje im ogarnięcia całości swojego życia, złapania odpowiednich proporcji,
odnalezienia równowagi i harmonii. Mapa daje im możliwość zobrazowania wszystkich
obszarów, przyjrzenia się im i ich uporządkowania.
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Druga grupa to „kobiety po przejściach” i „mężczyźni z przeszłością”. To często
ludzie na zakrętach życiowych, którzy chcą dokonać zmian i przewartościowań. Mają do
tego moc i potrzebną energię. Bardzo tych zmian chcą. Przyznam, że ze względu na
własne doświadczenia życiowe jest mi do nich najbliżej. Często dobrze rozumiem ich
sytuację, rozterki i wątpliwości, czasem strach przez podjęciem decyzji, która ma
radykalnie zmienić życie.
Dla tych uczestników mapa jest narzędziem umożliwiającym im zobaczenie
w końcu siebie. To taki moment, w którym najważniejsze okazuje się stwierdzenie: „Teraz
Ja!”.
Często stawiam pytania typu: Co jest dla ciebie ważne? Czy jesteś zadowolona
z własnego życia, wyborów, związków? Co robisz dla siebie? Kiedy ostatni raz sprawiłaś
sobie przyjemność? Kiedy ostatni raz byłaś na urlopie, który spędziłaś tak, jak chciałaś ?
Czy twoje wieczory, weekendy wyglądają tak, jak chcesz? Jaką część pieniędzy
przeznaczasz na siebie, czy jesteś kochana, doceniana, wspomagana? Czy osoba, obok
której się budzisz, jest tą, z którą chcesz być?
Pytani mają wtedy w oczach wielkie znaki zapytania. Czasem strach, konsternację,
niewiedzę. Wiele razy zdarza się, że jest to moment podjęcia ważnych decyzji. I wtedy
zaczyna się robienie mapy na nowo. Znikają z niej pewne precyzyjnie ułożone elementy,
a pojawiają się zupełnie nowe. Pojawia się Ja. Pojawia się to, co moje.
Bywa jednak, że mapa jest dobrym początkiem dla kogoś bardzo młodego,
świadomego, kim jest, i poszukującego kształtu swojego życia. Zaskakujące jest zawsze
dla mnie to, że tego typu osoby są świadome, przygotowane do warsztatu, a ich mapy
tchną dojrzałością. To gatunek ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, a mapa im to tylko lepiej
obrazuje.
Nawet gdy mapa jest narzędziem, które komuś nie do końca odpowiada, a nawet
się nie podoba, może odegrać bardzo pożyteczną rolę w jego życiu. Bo wartościowe
i cenne jest to wszystko, co dzieje się wokół mapy. Myśli, refleksje, przewartościowania,
których dokonuje się, zastanawiając się nad kolejnymi aspektami mapy.
Mapa to może być także cenny instrument dla tych osób, które stawiają pierwsze
kroki na drodze swojego
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rozwoju osobistego. Nawet gdy jeszcze nigdy tej tematyki nie dotykały. Prostota
konstrukcji, łatwość obrazowania ważnych dla każdego kwestii czy zagadnień, możliwość
ich uporządkowania i dokonania jasnych i klarownych wyborów to walory, które nawet
początkującym pozwolą lepiej zobaczyć swoją wizję życia z marzeniami w tle.
Jest też mapa narzędziem dla osób, które chcą nadążyć w rozwoju za swoimi
partnerami. Szukają drogi, która pomogłaby im zobaczyć, na ile obraz ich życia jest
kompatybilny z obrazem bliskich im osób. Wiele razy zdarzyło mi się zaobserwować
małżeństwa, które deklarowały, że będą robić wspólną mapę. Mniej więcej w połowie
wykładu stwierdzały jednak, że każde z nich zrobi osobną. Po takiej pracy indywidualnej,
kiedy związek jest zdrowy i dobry, powstaje mapa rodzinna bądź mapa związku. To
pięknie pokazuje, że najlepiej działają te związki, w których każdy ma swój świat - mapę,
a jednocześnie istnieje jakaś część wspólna. Wtedy jest to, jak pięknie napisał Kahlil
Gibran w „Proroku”, odpowiadając na pytanie, czym jest małżeństwo:

I stójcie razem, lecz nie za blisko siebie.
Gdyż kolumny świątyni stoją osobno.
A dąb i cyprys nie wzrastają w swoim cieniu.

Jak widać, mapa jest narzędziem użytecznym dla wielu ludzi i w wielu sytuacjach.
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Dlaczego mapa marzeń
działa?
Wiecie już, czym jest mapa, po co i kiedy ją warto robić, dla kogo jest lub jakie
inne korzyści można z niej czerpać. Częste pytanie, z jakim się spotykam, to: „Dlaczego
mapa działa i dlaczego oceniam jej skuteczność tak wysoko?”.
Jest kilka czynników istotnych i niezbędnych do tego, by mapa zadziałała. Przede
wszystkim chodzi o tworzenie mapy w zgodzie ze sobą i jednocześnie o odwagę
spojrzenia na siebie takimi, jakimi naprawdę jesteście. Chodzi tu także o odwagę
znalezienia tej osoby, jaką jesteście w środku.

Odwaga znalezienia tej osoby, jaką jesteście w środku.
Danie sobie prawa do bycia sobą. Uznanie wartości samego siebie.

Robienie mapy pozwala na uznanie ważności samego siebie. Swoich poglądów,
sposobu patrzenia na świat, pomysłów na życie, pracę, związek, rodzinę, dzieci
i przyszłość. Kolejna kwestia to fakt, że robiąc mapę, macie szanse zrobić porządek
w swoim życiu. Sprawdzić, czy jesteście we właściwym miejscu, czy wasze marzenia
i cele są waszymi wyborami. Tak naprawdę odpowiadacie sobie na pytanie: czy wasze
życie działa tak, jak chcecie. Zrobiona w sposób spójny, czyli w zgodzie z wami, działa,
bo jest wasza. Bo odbija was samych. Pozwala znaleźć nowy porządek w waszym życiu.
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Wyrzucić sprawy, rzeczy, ludzi, z którymi wam nie po drodze. Stworzyć przestrzeń
i miejsce dla tego, co jest wam ważne, bliskie i potrzebne.
Trudność może czasami sprawiać fakt, że marzenia i cele, które umieszczacie na
mapie, mogą być w pewnej niezgodzie z otoczeniem i nie być akceptowane przez
innych. Często przez bliskie wam osoby. Pytanie, na ile jesteście gotowi pokazać światu
siebie prawdziwego, swoje poglądy, marzenia, cele, swój koncept na życie. I walczyć
o realizację tego. Czy to już czas?
Jeżeli to jest już ten czas, kiedy uznacie, że ja jestem ważna, i zrobicie mapę
w zgodzie ze sobą, oceniając w miarę możliwości realnie okoliczności swojego życia,
i pozwolicie ujawnić się swoim marzeniom, to będzie działała. Będzie katalizatorem
zmian, „przypominaczem” tego, co chcecie, planem na realizację celów, obrazem
marzeń, wyznacznikiem waszych wartości i potrzeb, wizerunkiem was, waszej rodziny
i związku, jaki chcecie mieć, pracy, waszych pasji i innych aktywności.
Jest jeszcze jeden istotny powód, dla którego mapa działa. Fakt, że robicie ją co
roku,

a potem wieszacie w widocznym dla was miejscu. Mapa powieszona w takim

miejscu sama z siebie obrazuje, weryfikuje i przypomina rzeczy, które są dla was ważne.
Mapa jest obrazem, lustrem, dążeniem, planem. Wisi cały rok „na widoku”. Jest
drogowskazem. Jest właśnie mapą życia na najbliższy rok. Jeżeli jest autentyczna
i stworzona w pełnej zgodzie ze sobą, to doprowadza do realizacji celów i do tego, że
marzenia się spełniają.
Z doświadczenia, obserwacji i relacji osób robiących mapy wynika, że największą
siłę mają te marzenia i cele, na które mamy wpływ. Mniejszy lub większy. Jednak
zawierzenie sile wyższej też jest ważne. Jeżeli do „niech się stanie” dodamy wszystkie
czynniki, jakimi dysponujemy i jakimi możemy wspomóc siłę wyższą w realizacji naszych
marzeń i celów, to prawdopodobieństwo ich spełnienia rośnie.
Skuteczność mapy oceniam na około 80%, bo na tych 20% nie mamy wpływu.
Bądź nie wiemy, jak to zrobić, żeby ten wpływ mieć. Możemy tylko bardzo chcieć i sobie
tego życzyć. Lub też życzyć sobie, aby wpływ i pomysł się znalazły.
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Skuteczność mapy oceniam na 80%.
Jeżeli miałabym podsumować, dlaczego mapa działa, to głównymi czynnikami,
o których należy wspomnieć, są autentyczność, odwaga i danie sobie prawa do bycia
takimi, jakim się w środku naprawdę jest. Kolejny czynnik to fakt posprzątania
i uporządkowania różnych obszarów życia oraz uświadomienie sobie tego, na co się
wpływ ma, a na co niekoniecznie. Mapa działa, bo ciągle ma się ją w polu widzenia. Tu
pojawia się efekt „przypominacza” i „przyspieszacza” marzeń i celów. Mapa też działa, bo
pokazuje was prawdziwych i wasze rozpoznane Ja. A jak już raz zobaczycie siebie
naprawdę i odnajdziecie własną drogę życia, już nigdy nie będziecie chcieli wrócić do
strefy cienia, w której nie ma miejsca ani na wasze cele, ani na wasze marzenia, ani na
was samych. Pamiętajcie, że mapa to Ja.
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Mapa a marzenia
i cele życiowe
Marzenie jest naszym pragnieniem, wyobrażeniem czegoś, co
chcemy osiągnąć, zrobić, zrealizować, dostać, przeżyć czy mieć. Cel zaś
to marzenie z datą realizacji.
Pojęcie marzenia budzi wiele kontrowersji wśród uczestników moich zajęć. Wielu
jest zwolenników twierdzenia, iż marzeniom nie można stawiać granic. Że mogą być
kompletnie niezależne od naszej obecnej sytuacji życiowej, naszych możliwości,
umiejętności i generalnie od wszystkiego, co w nas i co nas otacza. Są to marzenia typu:
„Wygrywam w toto-lotka milion”, „Mam długie zgrabne nogi” (a osoba ma sto
pięćdziesiąt centymetrów wzrostu), „Jestem posiadaczem ferrari” (teraz ta osoba jeździ
fiatem 125p i tylko na to ma obecnie fundusze).
Z reguły mapę robimy na rok. Są marzenia, które przenosimy na kolejne lata, bo
wymagają dłuższego czasu albo okoliczności spowodowały, że dokonaliśmy innych
wyborów. Warto się jednak zastanowić, jaki sens ma przenoszenie marzenia „Wygrywam
w toto-lotka milion” przez kolejne lata i doznawanie frustracji co roku, gdy po raz kolejny
nie spełniło się i nie jesteśmy milionerami.
Pytanie brzmi: czy to na pewno jest moje marzenie? Podczas wspólnej pracy nad
mapą zadaję uczestnikom wiele pytań weryfikujących zasadność umieszczania na niej
marzeń absolutnie nierealnych. Po zastanowieniu się uczestnicy często wyrzucają je
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z mapy. Jednak niektórzy chcą je zostawić, bo są do nich bardzo przywiązani. Praca nad
mapą oczywiście pozwala na to, gdyż nadrzędny i najważniejszy jest fakt, że mapa
należy do osoby, która ją robi. Miewałam takie przypadki, że już przy drugiej, robionej po
roku mapie, okazywało się jednak, że długie nogi nie są najważniejsze, a na wygraną w
totka szkoda miejsca na mapie. Jak się zdarzy, że wygramy, to zrobimy nową mapę. Bo
ta, którą robimy, jest na teraz. Na ten moment mojego życia. Tu i teraz. Jeżeli ma mnie
inspirować, motywować i pobudzać do działania, to potrzebuję i chcę mieć wpływ na to,
co dzieje się w moim życiu.

Mapa, którą robimy, jest na teraz. Ma improwizować, motywować,
pobudzać do działania.
Jednym z najskuteczniejszych narzędzi posiadania tego wpływu jest umiejętność
stawiania i realizacji celów. Jest wiele sposobów na określenie cech, jakie ma mieć cel.
Podoba mi się koncepcja Jacka Walkiewicza zaprezentowana w książce „Pełna moc
życia”. W sytuacjach biznesowych bliska mi jest zasada SMART (cel jest: Szczegółowy,
Mierzalny, Ambitny, Realistyczny, Terminowy). Mam też wiele własnych przemyśleń.
Reasumując, oto lista cech, jakimi winien charakteryzować się dobrze sformułowany cel:

- zobrazowany, zapisany, narysowany;
- ściśle określony i „doszczegółowiony”;
- terminowy i mierzalny;
- zgodny ze mną i „chcę tego”;
- wyobrażalny i osiągalny;
- realny i prawdziwy;
- elastyczny i adaptujący się do okoliczności;
- dający satysfakcję z rozwoju.
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Cel zobrazowany, zapisany, narysowany
Na mapie można posługiwać się różnymi sposobami zapisu. Mogą to być: zdjęcia,
wydruki, wycinki z gazet, pocztówki, zapisy, afirmacje, rysunki i tym podobne. Im bardziej
dopasowany obraz czy zapis do naszego marzenia lub celu, tym lepsze jego
oddziaływanie.
Na przykład mam taki cel: ćwiczyć piętnaście minut dziennie. Jak to zobrazować?
Jakie wybrać ćwiczenia? Jeżeli joga, to zdjęcie osoby ćwiczącej jogę, a nie biegającej na
bieżni. Jeżeli chcę codziennie robić trzysta brzuszków i przysiadów, to umieszczam
zdjęcie osoby robiącej brzuszki, a nie kogoś, kto ćwiczy aerobik.
Inny przykład: chcę zarabiać więcej pieniędzy. W związku z tym na mapie
umieszczam konkretny zapis „Zarabiam 4500 złotych brutto miesięcznie” (zakładając, że
w poprzednim roku moje zarobki wynosiły 4000 złotych). Istotne jest to, by pamiętać
o realiach i możliwościach, jakie mamy i w jakich żyjemy. Żądanie 10 000 złotych
miesięcznie może doprowadzić do frustracji, bo w danym momencie ten cel może być
nierealny.
Cel ściśle określony i „doszczegółowiony”
Cokolwiek umieścicie na mapie, postarajcie się, aby było jak najwyraźniejsze. Chodzi o to,
abyście wy sami wiedzieli, jakie są wasze pragnienia, ale też by tę informację posiadało
wasze otoczenie. To, co doszczegółowione, co precyzyjnie określone, jest po prostu
łatwiejsze w realizacji. Tak dla was samych, jak i dla świata, który ma wam pomagać.
Wasza podświadomość łatwiej będzie dążyć do konkretnego celu, będzie też łatwiej
dokonywała dobrych dla was wyborów. Będzie to także jaśniejsza informacja dla
podświadomości zbiorowej, która ma wam przynieść to, czego oczekujecie.
Czyimś marzeniem jest na przykład podróżowanie po świecie. Ale jest to tak mało
szczegółowa informacja, że aż nieprawdopodobne, żeby się zrealizowała. Nie wiadomo
w niej, o co nam chodzi. Czy to ma być jedna podróż dokoła świata czy wyjazd do Indii,
Chin lub Meksyku? Czy też co roku chcę pojechać w określone miejsce? Za dużo
możliwości, a brak precyzji i dookreślenia powodują, że ani moja podświadomość nie
ułatwia mi wyborów, ani podświadomość zbiorowa nie zareaguje na to moje marzenie.
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Cel terminowy i mierzalny
Jest taka stara anegdota o pewnym studencie. Wiedząc o swoich kłopotach
z systematyczną nauką, powiesił sobie nad łóżkiem napis: „Od jutra zaczynam się uczyć”.
Codziennie rano wstając, czytał napis i postępował dokładnie w zgodzie z wyrażonym
i zapisanym życzeniem.
Jakże często i nam się zdarza zaczynać coś „od jutra”. Od jutra zacznę ćwiczyć,
kłaść się wcześniej spać, od jutra rzucam palenie, mniej jem i tym podobne. Brak
terminu działa demotywująco i najczęściej powoduje, że za pewne rzeczy w ogóle się
nie zabieramy. Dobrze, jeżeli to drobiazgi, gorzej jeżeli sprawy dla nas istotne.
Umieszczenie na mapie konkretnych terminów będzie nas mobilizowało do
działania, ułatwi nam też robienie konkretnych planów. Jak więc przeformułować napis
studenta, aby stał się realnym celem? Może tak? „Uczę się regularnie od 1 października”.
Jednak aby cel był też mierzalny, a przez to bardziej skuteczny, należałoby dodać
miernik. Wtedy cel studenta winien brzmieć: „Uczę się regularnie, dwie godziny dziennie,
od 1 października”.
Większość rzeczy da się zmierzyć: zarobki, podwyżkę, premię, naszą wagę, liczbę
metrów nowego mieszkania, piętro, na którym ma być, wiek wymarzonego partnera,
czas rozpoczęcia nowych studiów, czas realizacji przedsięwzięcia, liczbę zdobytych
nagród w konkursie. Dobrze jest wykonać taką pracę i zastanowić się, ile czego chcemy
i kiedy.

Cel zgodny ze mną i „chcę tego”
To, czego sobie życzymy, a zwłaszcza to, co umieścimy na mapie, najczęściej się spełnia.
Dlatego bardzo ważne jest to, aby cele na mapie były zgodne z nami i żebyśmy ich
naprawdę chcieli. Jeżeli to będzie coś, co powinniśmy albo musimy, to nie
wprowadzajmy tego na mapę. Umieśćmy to sobie na swojej liście „do zrobienia”. Taka
lista to coś innego niż mapa marzeń – mapa celów. Na mapie umieszczamy rzeczy, które
są nasze, pochodzą z naszego środka, których naprawdę chcemy, a kiedy o nich myślimy,
to uśmiech pojawia się nam na twarzy i mimowolnie kiwamy głową twierdząco.
KARINA SĘP - MAPA MARZEŃ | 27

Cel wyobrażalny i osiągalny
Co zrobić, aby nasze marzenia dawały nam satysfakcję i poczucie spełnienia, a nie
powodowały frustracji? Dobrze, jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że nasze
marzenia i cele są osiągalne. Abstrakcyjne cele najczęściej pozostają niezrealizowane,
powodując niezadowolenie z życia. Nie warto doprowadzać do sytuacji, w której
pomyślimy: „Znowu mi się nie udało”. Nie róbcie sobie tego. Dopiszcie na mapę tylko
takie marzenia i cele, o których wy sami uważacie, że są możliwe i dla was osiągalne.
Ważyć sześćdziesiąt kilogramów? Realne? Przy obecnych osiemdziesięciu kilogramach?
Może wyobrażalne jest ważyć siedemdziesiąt kilogramów? Realizacja wymarzonego
wyjazdu do Chin w następnym roku? Czy na pewno będzie to przyszły rok, kiedy
w planie mamy remont mieszkania, a starsze dziecko zaczyna studia w innym mieście?
Może na ten rok celem będzie zebranie trzech tysięcy na wycieczkę w kolejnym roku?
Cel realny i prawdziwy
Dla mnie realny cel jest wtedy, kiedy wierzę, że uda mi się go zrealizować. U każdego
miara tej realności jest rzeczą bardzo indywidualną. Przy robieniu mapy ważne jest
znalezienie własnej miary. Dla mnie jest to umiejętność znalezienia i odkrycia tego, co
chcę i jestem w stanie zrobić bez nadmiernego stresu i wysiłku ponad miarę.
Jednocześnie są to rzeczy, które dają mi energię i z których robienia czerpię satysfakcję.
Moje życie to ciągły wyścig. Wyścig z czasem, z zadaniami i różnego typu rzeczami do
zrobienia. Wystarczająco mam w swoim życiu zawodowym i prywatnym wyzwań ponad
miarę i stawiania poprzeczki coraz wyżej. Daję temu radę, ale cena jest wyższa niż ta,
którą chciałabym płacić. Mapę więc robię po to, aby znaleźć siebie. Siebie realną
i prawdziwą. Wiedzieć, co mogę, czego chcę i co dla mnie ważne, jaki jest realny
i najbliższy mi kierunek życia.
Cel elastyczny i adaptujący się do okoliczności
Są cele zdefiniowane bardzo konkretnie. Są też takie, które pozostają na granicy
marzenia i celu. Nie zawsze jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić, kiedy, jak, ile
chcemy mieć czy osiągnąć. A nawet gdy jesteśmy, to czasem przeceniamy swoje
możliwości.
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Jim Rohn mówi: „Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku,
a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat”. Czasem więc zbyt
wysoko oceniamy swoje możliwości i nie udaje nam się zrealizować tego, co chcieliśmy
w danym roku. Może trzeba to rozłożyć na kolejny rok, a może nawet dwa?
Bywa też tak, że nasze cele nie zależą tylko od nas i ma na nie wpływ wiele innych
czynników. To także może powodować rozciągnięcie naszych planów w czasie. Tak było
z moją książką. Po raz pierwszy pojawiła się na mojej mapie jako cel do zrealizowania na
2012 rok. Praca zawodowa, która jest moim priorytetem, zabierała mi tyle energii i tak
bardzo zajmowała myśli, że w żaden sposób nie mogłam się skupić na pisaniu. Pisanie
i wydanie książki zostało przeniesione na mojej mapie na kolejny rok – 2013. W lutym
2013 roku książka w wersji podstawowej była gotowa. Miała być w księgarniach jesienią.
W wyniku splotu różnych okoliczności, niezależnych ode mnie, ukazała się w 2014.
Kiedy patrzę na to z dystansu, mam przekonanie, że stało się dobrze i po coś.
Z książki w obecnym kształcie jestem bardziej zadowolona. Uważam, że jest spójna,
dojrzalsza i bliższa temu, co chciałam w niej wyrazić. Gdyby mój cel nie był elastyczny
i nie potrafiłabym go zaadaptować do okoliczności i moich zmieniających się potrzeb,
mogłabym porzucić cały ten projekt rozczarowana, że nie udało mi się go osiągnąć
w wyznaczonym czasie.
Cel dający satysfakcję z rozwoju
Ponieważ życie stawia przed nami nieustające wyzwania, z którymi musimy się zmagać,
żyjemy w ciągłym napięciu i stresie. W mapie nie chodzi o to, aby wyznaczone cele ten
stres i napięcie potęgowały. Chodzi o to, aby w pozytywny i zdrowy sposób mobilizowały
nas do działania. Od trzech lat ćwiczę codziennie rano. Robię pięć razy „powitanie
słońca”, oparty na jodze, prosty układ ćwiczeń rozciągających. W tym roku na mojej
mapie napisałam, że chcę robić to siedem razy. Niby nic. Jednak gdy schodzę rano
z maty, czuję się jak zwycięzca. Czuję, że znowu mogę więcej. Że jestem sprawniejsza,
silniejsza i w ogóle boska.
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Elementy i części składowe
mapy
Siatka bagua
Mapa marzeń – mapa celów, którą sama robię od wielu lat i której kształt proponuję na
warsztatach, prezentowana również w tej książce, oparta jest na siatce bagua.
Odpowiada mi ona, ponieważ jestem zwolenniczką uporządkowanej przestrzeni
z

wyraźnie zaznaczonymi polami, takiej, na której widać wiele połączeń i która jest

przejrzysta i jasna.
Siatka bagua jest również najważniejszym elementem planowania w feng shui,
czyli w starożytnej praktyce organizowania przestrzeni w celu osiągnięcia zgodności ze
środowiskiem naturalnym. O feng shui napisano wiele. W tej chwili to już nie tylko dla
Chińczyków jest sposób na życie, porządek, zgodę i ład wszechświata. Korzystają
z

mądrości feng shui i ściśle z nią związanego koła pięciu przemian ludzie na całym

świecie. W bogatej literaturze na ten temat można znaleźć różnorodne interpretacje co
do znaczenia żywiołów, kolorów, kształtów części ciał i zwierząt opiekuńczych
przypisanym poszczególnym polom siatki bagua.
W mojej pracy z mapą marzeń – mapą celów czerpię z wielu dostępnych mi
źródeł i wprowadzam na nią to, co uważam za „swoje” (za pasujące do mnie). Często są
to tylko fragmenty rzeczy, czasami całość. Z feng shui spotkałam się wiele lat temu i to,
co mi najbardziej odpowiada w tej praktyce, to porządek, przestrzeń, uporządkowanie,
jasność, powietrze, funkcjonalność, ergonomia. Zestaw wielu rzeczy, które mnie budują.
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Dlatego też siatka bagua stała się dla mnie podstawą mapy. Z wielu wzorców zrobiłam
kompilację, która jest mi najbliższa, i uzupełniłam ważnymi dla mnie elementami
w poszczególnych polach. Jest to moje ułożenie obrazu życia i świata, tak jak go widzę
i doświadczam. Zanim zabierzemy się do konstruowania własnej mapy, potrzebna jest
nam podstawowa wiedza dotycząca jej składowych i pewnych zależności, które na niej
występują.
Żywioły
Najbardziej jednoznacznie przyporządkowane w siatce bagua do poszczególnych pól są
żywioły. Są ściśle związane z cyklem pięciu przemian, w którym występują po sobie
w następującej kolejności: ogień, ziemia, metal, woda i drzewo.
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Cykl ten oparty jest na zasadzie, że ogień
spalając się, tworzy popiół, z którego powstaje
ziemia. W ziemi powstaje ruda, z której wytapia
się metal. Metal, topiąc się, płynie jak woda. Woda
wspomaga wzrost drzewa, a drzewo żywi ogień.
Jest to europejskie i dosyć dosłowne traktowanie
żywiołów. Żeby głębiej poznać ich znaczenie
i wzajemne zależności, należałoby się zapoznać
dokładniej z chińską nauką dotyczącą feng shui
i pięciu przemian. Ponieważ nie jest to przedmiotem mojej książki, pozostanę przy
podstawowej i oczywistej interpretacji, aby sposób konstruowania mapy był jak
najbardziej jasny i przejrzysty.
Żywioły wspomagają działanie pól i są ważnym elementem mapy. Korzystam
z ich siły, umieszczając symbole żywiołów w poszczególnych polach. Drzewo w polu
fioletowym (pieniądze i pomyślność) służy wzmacnianiu siły wzrastania zasobów
finansowych i ogólnie pomyślności materialnej.
Natomiast w polu zielonym (rodzina i zdrowie) drzewo jest symbolem rodziny
oraz klanu, naturalnego wzrastania i rozrastania jak drzewo genealogiczne.
W odniesieniu do zdrowia symbolizuje witalność, siłę i harmonijny rozwój. Ogień w polu
czerwonym dodaje mocy tam, gdzie chodzi o siłę, szacunek i akceptację, czasem sławę
czy pozycję społeczną.
Ziemia jako żywioł opiekuje się
kilkoma polami. W różowym występuje
jako symbol Matki Ziemi, energii Yin, która
jest pierwiastkiem żeńskim odpowiedzialnym za miłość, partnerstwo i związki.
W polu niebieskim (nauka i rozwój)
ziemia symbolizuję podstawę wiedzy
i mądrości. To symbol czegoś stałego
i możliwości budowania na solidnym
fundamencie. Ziemia to też symbol
środka i wszechświata. Opiekuje się
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centralnym polem (Ja). Wskazuje, iż to Ja jestem centrum mojego wszechświata i że
trzeba o tym pamiętać tak w odniesieniu do wszystkich pól, jak wszystkich obszarów
życia.
Metal, który jest żywiołem pola białego (dzieci i twórczość) oraz szarego
(przyjaciele i podróże), jest trudny do zinterpretowania jako żywioł opiekuńczy. Można
w przypadku pola białego (dzieci) uznać, że to „sól ziemi”, czyli to, co jest jądrem,
początkiem nowego życia, nowych idei i w ogóle kreatywności i twórczości.
Polem granatowym (praca i kariera) opiekuje się żywioł wody. Woda, tak jak droga
życiowa czy kariera, wciąż płynie. To symbol ustawicznej zmiany. Od was będzie zależało,
czy wolno, czy szybko ma płynąć woda na waszej mapie.
Kolory
Kolory na mapie również zostały zaczerpnięte z feng shui. Dla Chińczyków są one
wzmocnieniem działania danego pola. Zgadzam się z tym i dla mnie jest to też ważne.
Poza tym dla konstrukcji mapy wyraźnie określone pola są elementem wyznaczającym
granice poszczególnych obszarów i pozwalają lepiej je objąć. Równie ważne są dla mnie
względy estetyczne. Czyste w kolorach, regularnie ułożone powierzchnie inspirują mnie
do ich uporządkowanego zagospodarowania.
Mapa, którą zrobicie, ma być zdecydowanie wasza i ma wam się podobać.
Będziecie patrzeć na efekt swojej pracy i ma to być spojrzenie pełne aprobaty, zgody,
uśmiechu i radości. W opisie znaczenia kolorów w poszczególnych polach bazuję
głównie na książce Karen Rauch Carter „Przestaw rzeczy, a odmienisz swój los”.
I tak następujące kolory oznaczają:
Fiolet – bogactwo, głównie materialne, ale też duchowe, szlachetność;
Czerwień – kolor żywiołu ognia symbolizującego odwagę i siłę to także kolor sławy
(czerwony dywan) i uznania w oczach innych ludzi, to królewska purpura, czyli kolor
władzy;
Różowy – kolor miłości i namiętności, łagodniejsza odmiana czerwieni symbolizująca
przyjaźń, ciepłe uczucia, ale też namiętność;
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Zielony – kolor natury związany z żywiołem drzewa, symbol
wyciszenia, odpoczynku zdrowia, ale i wzrostu;
Biały – to kolor żywiołu metalu, kojarzy się z czystą kartką
papieru. Symbolizuje nieskończoność, przestrzeń, kreatywność
i nowe idee. To także czystość i niewinność (jak dziecko);
Niebieski – kolor kojarzony ze spokojem, rozwagą, relaksem
i medytacją. Ze wszystkim tym, co sprzyja zdobywaniu wiedzy i rozwojowi osobistemu.
Niebieski to wytrwałość, mądrość i wiedza;
Granat – kolor żywiołu wody. Symbolizuje skupienie na działaniu i wprowadzaniu zmian,
szczególnie w życiu zawodowym. Granat i czarny to kolor biznesu i pozycji w nim
zajmowanej. To także symbol władzy, elegancji, inteligencji, powagi, kojarzy się

z

granatowym garniturem, karierą i pracą;
Szary – to połączenie bieli i czerni, szary jest często kolorem pomocnym do tego, aby
inne mogły istnieć, to kolor komunikacji ludzkiej, która jest podstawą i tłem jednocześnie
budowanych relacji;
Żółty – kolor słońca, radości, uśmiechu, ale też kolor ziemi, kolor ugruntowania, chęci
życia, jedzenia i zabawy. To jest kolor, którego hasłem jest CHCE MI SIĘ. Kolor środka.
Kształty
Na mapie umieszczamy zdjęcia, rysunki, wycinki z gazet oraz napisy, afirmacje,
podziękowania i prośby. Możemy to zrobić w formie zapisu, rysunku lub zdjęcia.
Każdemu polu przypisane są kształty najbardziej odpowiadające danemu obszarowi.
Związane są one bezpośrednio z żywiołami właściwymi dla danego pola. Wzmacniają
działanie zapisów umieszczanych na mapie.
I tak drzewu (pole fioletowe i zielone) przypisany jest kształt prostokąta. Żywioł ognia
(pole czerwone) wzmacnia kształt trójkąta. Ziemia (pole różowe, żółte i niebieskie)
wpisuje się w kształt kwadratu. Dodatkowo pole różowe można wzbogacić kształtem
serca. Metalowi (pole białe i szare) przypisany jest kształt okrągły. Wodzie zaś (pole
granatowe) sprzyjały będą kształty faliste.
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Kolory tych kształtów zasadniczo są dowolne. Jeżeli
potrzebujecie jakiegoś wzorca, uporządkowania,
to istnieje wskazówka, żeby kolor wypełnienia
dyktowały kolory pól sąsiadujących. Natomiast ja
używam najchętniej koloru żółtego, bo wywodzi się
ze środka, czyli bezpośrednio z obszaru Ja. Nadaje
to mojej mapie harmonię, ład i porządek oraz
wizualną spójność, którą tak bardzo lubię.

Części ciała
Poszczególnym polom w siatce bagua przypisane są określone części ciała. Jak to
wykorzystać przy tworzeniu mapy? Jeżeli ktoś na przykład marzy o laserowej operacji
oczu i zmniejszeniu liczby dioptrii, natomiast nie posiada wystarczających środków na
takie przedsięwzięcie, to umieszczamy w polu fioletowym (pieniądze) marzenie
dotyczące środków pieniężnych. Natomiast dla
wzmocnienia wprowadzamy to samo w polu
czerwonym, odpowiedzialnym za oczy.
Jeżeli na kolejny rok naszym celem jest
rehabilitacja skręconej dwa lata temu na nartach
stopy (przez co od dwóch lat nie możemy wybrać
się na narty), to umieszczamy rehabilitację w polu
zielonym (zdrowie). Szczęśliwie składa się, że kolor
zielony jest odpowiedzialny również za stopę. W
przypadku rehabilitacji biodra umieszczamy jego
obraz w polu zielonym (zdrowie), ale też w fioletowym (odpowiedzialne za biodro) dla
uzyskania efektu wzmocnienia.
Zwierzęta
Według feng shui jest wiele teorii mówiących o opiekuńczej roli zwierząt
w poszczególnych polach. W mapie proponowanej przeze mnie używam pewnego
zestawu zwierząt, które według mnie w sposób logiczny i odpowiadający danemu
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obszarowi sprawują nad nim opiekę. Cztery chińskie najważniejsze zwierzęta opiekuńcze
to: smok, feniks, żółw i tygrys. Smok opiekuje się polami, których żywiołem jest drewno,
czyli fioletowym i zielonym. Feniks odradzający się wciąż z popiołów sprawuje pieczę
nad polem czerwonym, którego żywiołem jest ogień. Żółw przypisany jest do żywiołu
wody – pole granatowe. Żywiołem tygrysa jest metal i dlatego opiekuje się polami
szarym i białym.
W moim koncepcie mapy pojawiają się też symbole innych opiekuńczych
zwierząt przypisanych różnym obszarom naszego życia i wzmacniających przez to
działanie pól. Dlatego złotą rybkę spełniającą trzy życzenia umieszczam w polu
fioletowym odpowiedzialnym za dobrobyt. Parę łabędzi lub gruchających gołąbków
można umieścić w polu różowym dedykowanym związkom i miłości. Sowa to symbol
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mądrości wiedzy, tak więc jej miejsce jest w polu niebieskim. Wizerunek anioła czy też
ulubionego świętego patronuje polu szaremu.
Wszystkie opisane elementy i części składowe mapy tworzą niezliczoną
możliwość kombinacji. Dlatego ich rozmieszczenie sprzyjające realizacji naszych marzeń
i celów może się wydawać na początku trudne. Ale kiedy już zabierzecie się do pracy, to
wszystko zacznie się układać w pewną logiczną i przypisaną tylko wam całość. Nawet
jeżeli pewne elementy czy symbole trafią w inne miejsca, a wy intuicyjnie czujecie, że tak
ma być, to po prostu tak zróbcie. To wasza mapa.

Tekst pochodzi z książki Kariny Sęp "Twoja Mapa Marzeń” dostępnej w
sklepie internetowym na stronie karinasep.com.
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