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ĆWICZENIA



ĆWICZENIE 1 - POTRZEBY

To ćwiczenie ma na celu uświadomienie sobie, jakie potrzeby są teraz dla was najważniejsze. Wybierzcie najpierw dziesięć
potrzeb z całej listy. Wypiszcie je na kartce, a następnie patrząc tylko na te dziesięć, wybierzcie pięć z nich. Z pięciu wybierzcie
trzy. Te trzy potrzeby będą prawdopodobnie bardzo ważnym aspektem waszego życia w najbliższym czasie i motorem
waszego działania oraz będą definiować wasze decyzje, wybory i sposób myślenia. Zwróćcie uwagę na to, że w różnych
okresach życia ten zestaw może się bardzo zmieniać. Na przykład kiedy jesteście młodzi, to mogą dominować potrzeby
przygody, wolności, przestrzeni czy zabawy. Z czasem, gdy założycie rodziny i pójdziecie do pracy, mogą zacząć przechodzić
one w potrzeby schronienia, bezpieczeństwa, wyższych kompetencji czy nawiązywanie głębokich więzi.

Przyjrzyjcie się tym trzem potrzebom, które wybierzecie.
Jakie marzenia i cele kryją się za nimi? To może być gotowy materiał do wpisania na waszą mapę
marzeń. Cenny materiał do przemyśleń.



LISTA POTRZEB

Powietrza
Pożywienia
Wody
Schronienia
Ruchu
Odpoczynku
Snu
Wyrażania swojej seksualności
Dotyku
Bezpieczeństwa fizycznego

FIZYCZNYCH

Autentyczności
Wyzwań
Uczenia się
Jasności
Świadomości
Kompetencji
Kreatywności
Integralności
Samorozwoju / Wzrostu
Auto ekspresji / wyrażania własnego "ja"
Poczucia własnej wartości
Samoakceptacji
Szacunku dla siebie
Osiągnięć
Prywatności
Sensu
Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie
Całości / jedności
Spójności
Rozwoju
Stymulacji / pobudzania
Zaufania
Świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń,
planów i opłakiwania niezaspokojonych
Celu

KONTAKTU Z SAMYM SOBĄ

Wybierania własnych planów, celów i marzeń, wartości
Wybierania własnej drogi prowadzącej do ich realizacji
Wolności
Przestrzeni
Spontaniczności

AUTONOMII

Przyczyniania się do wzbogacania życia
Informacji zwrotnej, czy nasze działania przyczyniły się do  
wzbogacenia życia
Przynależności
Wsparcia
Wspólnoty
Kontaktu z innymi
Towarzystwa
Bliskości
Dzielenia się smutkami i radościami, talentami i
zdolnościami
Więzi
Uwagi, poczucia bycia wziętym pod uwagę
Bezpieczeństwa emocjonalnego
Szczerości
Empatii
Współzależności
Szacunku
Równych szans
Bycia widzianym
Rozumienia i bycia rozumianym
Zaufania
Ciepła
Otuchy
Miłości
Intymności
Siły grupowej
Współpracy
Wzajemności

ZWIĄZKU MIĘDZY LUDŹMI



LISTA POTRZEB

Zabawy
Humoru
Radości
Łatwości
Przygody
Różnorodności / urozmaicenia
Inspiracji
Prostoty
Dobrostanu fizycznego i emocjonalnego
Komfortu

RADOŚCI ŻYCIA
Piękna
Kontaktu z przyrodą
Harmonii
Porządku
Spójności
Pokoju

ZWIĄZKU ZE ŚWIATEM



ĆWICZENIE 2 - WARTOŚCI

Pod pojęciem wartości rozumieć można różnego typu rzeczy, sprawy, idee, koncepty, cechy czy potrzeby, które na danym
etapie życia są dla człowieka najistotniejsze, dla których gotów jest dokonywać często bardzo trudnych i wymagających
odwagi wyborów.
Poniżej znajdziecie zestaw wartości oparty na liście stworzonej przez Steve’a Pavlina. Jest on na tyle pojemny, że każdy z was
znajdzie tam z pewnością rzeczy ważne dla siebie. 
Wybierzcie dziesięć wartości, potem z tych dziesięciu pięć, a z pięciu trzy. W efekcie może okazać się, że odkryjecie coś bardzo
istotnego dla was i waszej Mapy Marzeń.



LISTA WARTOŚCI



LISTA WARTOŚCI



ĆWICZENIE 3 - RZECZY WAŻNE, PRZED KOŃCEM ŚWIATA

To ćwiczenie zainspirowane jest wyobrażeniem sobie wizji
końca waszego świata. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie
sobie, że macie przed sobą sześć miesięcy życia. Policzcie,
kiedy to będzie dokładnie od dziś. Jaka to będzie data?

Zastanówcie się, jakie ważne rzeczy macie do zrobienia. Jakich
dziesięć rzeczy chcielibyście zrobić przed końcem waszego
świata? Czy to będzie powiedzenie komuś, że go kochacie, czy
odwiedzenie kogoś, pojechanie w miejsce, które zawsze
chcieliście zobaczyć?

Być może wasze „ćwiczebne” zastanawianie się nad końcem
waszego świata, będzie początkiem nowego spojrzenia na
życie. Spowodować może także chęć do zmiany. Co
zrobilibyście, gdyby zostało wam mało czasu?



ĆWICZENIE 4 - TRZY RZECZY DO ZMIANY

Wypiszcie trzy rzeczy, które chcecie zmienić w swoim życiu od
zaraz. Możecie wypisać więcej lub mniej, chodzi o to, aby
napisać to, co pierwsze przyjdzie wam na myśl. Praca? Dom?
Waga? Otoczenie? Partner? Ubrania? Wygląd? Podejście do
życia? Co zmienicie w waszym życiu w nadchodzących
dwunastu miesiącach? 



ĆWICZENIE 5 - TRZY RZECZY, KTÓRE CHCE ŻEBY ZNIKNEŁY Z MOJEGO ŻYCIA

Czy są w twoim życiu ludzie, rzeczy, miejsca, zwyczaje,
czynności, które kiedy znikną, spowodują, że życie stanie się
prostsze, łatwiejsze, zwyczajnie lepsze? Co chcesz, żeby
zniknęło jak za dotknięciem magicznej różdżki? Warto być
ostrożnym w swoich życzeniach i formułować je w taki sposób,
aby nic złego się nie stało. Więc jeżeli chcecie, aby was mąż
zniknął z waszego życia, nie formułujcie marzenia w stylu „mąż
znika z mojego życia”, aby nie prowokować losu do
drastycznych rozwiązań. Raczej „mąż zakochuje się i odchodzi
do innej” albo „mąż dostaje ofertę pracy na Alasce". 
Jeżeli chcecie „zniknięcia” waszej obecnej pracy, to też                  
z uważnością, by zniknięcie oznaczało raczej zmianę, a nie
dosłownie znikniecie.
Najpierw pomyślcie o miękkim lądowaniu gdzie indziej. Piszę
o tym, bo historie map, które robiłam z różnymi ludźmi,
pokazuje, iż dzieje się dokładnie to, co wpisaliśmy. A to nie
koniecznie zawsze było to, o co nam chodziło. Niby cel
osiągnięty, ale okoliczności zupełnie nie takie, bo na przykład
zostaliśmy "na lodzie" i bez pracy, a chcieliśmy tylko zmiany.



ĆWICZENIE 6 - ROK MOŻLIWOŚCI - 10 „CHCEŃ” 

Często słyszę: „zrobiłabym to, ale nie mam czasu”, „pojechałabym,
ale to za daleko”, „napisałbym książkę, ale jestem wciąż zajęta
czymś innym”, „chciałbym malować, śpiewać, chodzić na siłownię,
nauczyć się pływać, gotować, częściej spotykać się z Kryśką, ale
dzień jest za krótki” i wiele innych super argumentów. 
A gdyby ktoś podarował ci rok? Nauczyciele kiedyś tak mieli,         
 że raz na jakiś czas mogli wziąć rok płatnego urlopu na
„podreperowanie” zdrowia. Nie wiem, czy dalej to obowiązuje.
Więc wyobraź sobie, że masz rok, dostajesz normalnie pensję na
konto, masz gwarancję, że po roku wrócisz na swoje stanowisko. 
Czas zewnętrzny się zatrzymuje. Co zrobisz? Czego nie robiłaś do
tej pory, a chcesz, pragniesz, myślisz, odkładasz na emeryturę         
i święte nigdy? 

Co to będzie? Wyjazd, założenie ogródka warzywnego, nauka pieczenia tortów, telefony do ludzi, którzy dobijali się do ciebie
od dawna, huśtanie się z dzieckiem, prowadzenie bloga, zadbanie o siebie, zadbanie o zdrowie, nauka japońskiego, nauka
tańca, kuchnia pięciu przemian, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, przygotowanie się do maratonu… 10 rzeczy. Małych,
dużych, średnich, wielkich, prawie niezauważalnych dla innych.



ĆWICZENIE 7 - POLE PRIORYTETOWE

Jak popatrzycie na szablon Mapy Marzeń, posłuchaliście kursu, to już wiecie jakie pole na najbliższy rok jest najważniejsze,
oraz takie, na  którym będziecie chcieli najbardziej się skupić. To mogą być dwa albo trzy pola, wybierze je.

NAJWAŻNIEJSZE POLE NA NAJBLIŻSZY ROK, TO:



MAPOWE NOTATKI


