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Kim jest
Wewnętrzny Krytyk?
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Cześć, witam Cię w kursie "Przestań słuchać
wewnętrznego krytyka i zacznij tworzyć z
rozmachem!"

Niezmiernie cieszę się na naszą przygodę,
ponieważ to właśnie Wewnętrzny Krytyk jest
najczęściej podawaną przez moje klientki
przyczyną, dla której stoją w miejscu.

Brak wiary w siebie, ciągłe podważanie swoich
kompetencji, zaczynanie i po chwili porzucanie
projektu...

To wszystko sprawka Wewnętrznego Krytyka!

I dlaczego go słyszysz?
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No dobra, ale kim on jest?

Wewnętrzny Krytyk to głos, który na pewno
dobrze znasz. To głos w Twojej głowie, który
Ppodważa wszystko: od pomysłu na nowy projekt,
przez moment, w którym chcesz działać, aż po
same korzenie Twojej wiary w siebie i poczucie
własnej wartości.

Co mówi?

Kim Ty jesteś, żeby ... ?
Nie ma szans, żeby to się udało... !
Z czym do ludzi?!
Nawet nie zaczynaj!
To nie ma sensu...
Gdybyś był była bardziej ..., to może, ale cóż, nie
jesteś wystarczająco dobra, żeby...

Czasami w przypływach gorszego nastroju
możesz pomyśleć: znowu ten głos. Znowu
Wewnętrzny Krytyk. Dlaczego on nie da mi
spokoju?
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Znowu podaje w wątpliwość nowy projekt.
Zmianę, którą chcę wprowadzić.

Emocje, które były na początku, już opadły i
teraz czuję, jak mój nastrój pikuje w dół.
Dlaczego znowu słyszę ten krytykujący głos?

Masz tak czasami? Męczy Cię to, że wciąż
słyszysz Wewnętrznego Krytyka? Zastanawiasz
się, dlaczego on się pojawia?

Przybliżę Ci trzy teorie na temat pochodzenia
Wewnętrznego Krytyka, dzięki którym łatwiej
przygotujesz się na jego kolejne najście.

Bo teorie są różne, ale zobaczysz, że wszystko na
końcu spina się w spójną całość.



Twój mózg chce
Cię chronić
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To, że słyszysz głos Wewnętrznego Krytyka, to
reakcja obronna Twojego mózgu... na zmianę. 

Nasze mózgi nie są nastawione na rozwój, jak by
się mogło wydawać, obserwując ewolucję. Nie.
Nasze mózgi są zaprojektowane tak, żeby
przetrwać. To przetrwanie jest najwyższym
priorytetem.

A skoro w tym układzie, w którym aktualnie jesteś,
dałaś radę przetrwać, to Twój mózg myśli sobie:
to działa! Tego się trzymaj! Absolutnie nic nie
zmieniaj!

Czyli o reakcji obronnej.
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I co z tego, że może nie jest idealnie. Co z tego,
że mogłoby być lepiej. Po co ryzykować? Nie
wiadomo czy po zmianie nie będzie gorzej,
prawda? Nigdy nie wiadomo! Wiadome jest to,
co jest sprawdzone, i tego się trzymajmy.

Twój mózg chce Cię chronić. Wszystko, co nowe,
jest przez jedną z części naszego mózgu
banowane. Zmiany na lepsze? Ban. Rozwój?
Lepiej nie. Działanie w nowym kierunku? Ani się
waż! Zmiana podejścia? Nie, nie! To które masz,
działa, więc czego od niego chcesz?!

To jest ta sama część mózgu, która odpowiada
za to, że dla dziecka ważniejsze jest poczucie
przynależności niż... jedzenie. Takie są trwające
tysiące lat doświadczenia naszego gatunku: nie
jedząc dwa dni, ale trzymając się rodziców,
dziecko miało większe szanse na przetrwanie, niż
mając pożywienie, ale zostając bez opieki. Ten
kod jest zbyt głęboko, żeby można było go
zmienić, nawet jeśli w dzisiejszych warunkach nie
ma on już zastosowania.



Teoria oporu
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Jest też całkiem ciekawa teoria, że za każdym
razem, kiedy podejmujemy działanie, trafiamy na
opór.

Opór może manifestować się na różne sposoby,
ale między innymi to może być właśnie nasz
Wewnętrzny Krytyk, który próbuje odwrócić naszą
uwagę od obranego kierunku.

Pamiętaj, że Wewnętrzny Krytyk potrafi być
bardzo sprytny: czasami podpowie Ci, że jeszcze
powinnaś przeczytać kilka książek, zanim się
zajmiesz tematem - przedłużanie przygotowań
do projektu w nieskończoność również może być
oporem!

Czyli akcja-reakcja.
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Niby logiczne, niby dla Twojego dobra, ale cel
zostaje osiągnięty: zamiast podjąć określone
działanie, robisz krok w tył i wracasz do
przygotowań.

Opór przybiera bardzo zróżnicowane formy. Może
to być np. pseudo-dbanie o twój wizerunek: nie
rób tego, bo co będzie, jak się ośmieszysz?

Albo pseudo-dbanie o rodzinę: studiowania Ci
się zachciało? Teraz? Zostawisz dzieci na cały
weekend i pojedziesz się szkolić? Taka z Ciebie
matka?

Dlaczego pseudo, a nie realne dbanie? Bo
zostawiając swoje potrzeby bez odpowiedzi, nie
dbając o siebie i swoje poczucie szczęścia,
emanujesz smutkiem i rozgoryczeniem, a to ani
nie wpływa dobrze na Twój wizerunek, ani na
Twoje relacje z bliskimi...



Zasłyszane zdania
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Warto przeanalizować, czy głos, który słyszysz, nie
powtarza zdań zasłyszanych przez Ciebie w
przeszłości.

Być może przypominasz sobie jakąś
zawstydzającą sytuację, może nawet dokładnie
wiesz, kto Ci kiedyś powiedział coś niemiłego,
coś, co zabolało, co wzbudziło emocje.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że ta osoba nie
musiała mieć racji, albo... to się odnosiło tylko do
konkretnej sytuacji w przeszłości.

Czyli dialogi przeszłości.
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Może też być tak, że kiedyś rzeczywiście coś się
nie udało albo czegoś nie potrafiłaś, ale... to było
jakiś czas temu! Może nawet lata?

A teraz jesteś już zupełnie inną osobą! 

Jednak fakt jest taki, że wewnętrzny krytyk sam
sobie zdań nie wymyśla. Wyciąga wnioski na
podstawie zaobserwowanych przez Ciebie historii
albo powtarza zasłyszane kiedyś sformułowania
tak długo, aż w nie uwierzysz.

Bardzo ważna sprawa: to, że w nie wierzysz,
wcale nie oznacza, że są prawdą.

Żadne wydarzenie nie ma prawa określić 
Ciebie na resztę życia.
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Tak czy inaczej...

Wewnętrzny Krytyk pojawia się wtedy, kiedy
działasz.

Tak, to jest aż tak proste. Słyszysz, że znowu
gdera? Gratulacje! To znaczy, że nie stoisz w
miejscu, że nie zadowala Cię status quo, że
pchasz projekt do przodu, że się nie poddajesz. 

Znowu wracają myśli, że się nie nadajesz?

No cóż, wygląda na to, że właśnie próbujesz
udowodnić coś odwrotnego, prawda? Znowu
masz ochotę zapomnieć o tym szkicu i udawać,
że nie było tematu?

To dlatego, że przez chwilę widziałaś oczami
wyobraźni, jak świetny mógłby być! No niestety,
Twój Wewnętrzny Krytyk też to zobaczył i tak się
wystraszył, że naciera ze zdwojoną siłą i krzyczy:
nieeee! To się nie może udaaaaać!
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Zła wiadomość jest taka, że nie da się tego głosu
wykasować, zamieść pod dywan, czy wyciszyć.
On pojawi się zawsze, gdy zachce Ci się
wprowadzać zmiany, rozwijać się itd.

Będzie Ci gadać, że nie jesteś na
wystarczającym poziomie, że brakuje Ci tego i
tamtego, że pani X jest lepsza, a pan Z będzie się
z Ciebie śmiał. Będzie Ci szeptać: a co, jak się nie
uda? Z lęku przed tym co będzie, jak się uda!

Ale dobra wiadomość jest taka, że sam ten głos
nie jest w stanie zmusić Cię do określonych
działań, ani nie ma mocy niczego Ci zabronić.
Cokolwiek by mówił, ostateczną decyzję
podejmujesz Ty. Jakkolwiek by się
nagimnastykował, pozostanie głosem. Głosem,
który nigdy nie ma racji. Głosem, z którym nie
warto wchodzić w dyskusję. Serio.

Możesz działać, pomimo tego głosu.
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I teraz być może pojawia się w Twojej głowie
pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Jak się
przygotować na ataki Wewnętrznego Krytyka?
Czy można przewidzieć, kiedy one nastąpią?

Jak pracować z negatywnymi przekonaniami,
które on wciąż powtarza, a które... w jakimś
sensie są Twoje? Jak przepracować dialogi z
przeszłości, w których ktoś kiedyś źle Cię ocenił?

Tak jak Ci powiedziałam, możesz działać i po
prostu ignorować głos Wewnętrznego Krytyka.

Ale zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne.
Dużo łatwiej jest, kiedy znasz schematy jego
działań, spodziewasz się, kiedy uderzy i wiesz, co
wtedy z nim zrobić.

Pamiętaj, to tylko głos,
 działanie jest w Twoich rękach.
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Żeby wesprzeć Cię w tym procesie rozbrajania
swojego Wewnętrznego Krytyka, stworzyłam kurs
online, który składa się z podcastów i kart pracy,
dzięki którym nie tylko zrozumiesz schematy,
według których działa Wewnętrzny Krytyk, ale też
dostaniesz skuteczne narzędzia, żeby
przepracować swoje blokady i zacząć działać z
większą lekkością, spokojem, nastawieniem na
rozwój i pozytywne wibracje.

Znajomość swojego Wewnętrznego Krytyka
bardzo pomaga usprawnić proces tworzenia,
przyspiesza Twój kreatywny rozwój, a przede
wszystkim sprawia, że działasz regularnie. Nie
pozwalasz, żeby głos Wewnętrznego Krytyka
zatrzymał Twoje działania na dłużej.

Wyobraź sobie, że kiedy następnym razem znowu
się odezwie, będziesz wiedzieć, jak zareagować.
Nie zakopiesz się pod kołdrą, nie sięgniesz po
kieliszek wina na smutki, nie rzucisz projektu, nie
zwątpisz w swoje siły.
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Brzmi dobrze? To jest możliwe. Sama również
przeszłam przez ten proces (i wciąż przechodzę)
a także pomogłam innym twórczym osobom.

Do tej pory, robiłam to jednak na konsultacjach
1:1, a proces i przekazanie wiedzy trwały
zazwyczaj przez 4 konsultacje. Teraz zebrałam
całą swoją wiedzę w jednym miejscu, tak żebyś
mogła popracować z nią samodzielnie.

Dzięki temu pakiet wiedzy i przydatnych ćwiczeń,
które pomogą Ci uporać się z Wewnętrznym
Krytykiem i tworzyć regularnie z pozytywnym
nastawieniem, możesz kupić w cenie jednej
konsultacji!

Zapraszam Cię teraz do tej niezwykłej przygody i
liczę na to, że oprócz słuchania czy czytania,
zatrzymasz się nad pytaniami i ćwiczeniami, bo
to one mają największą moc transformacji!

Zaczynamy!



Przygotuj się!
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W tym odcinku opowiem Ci o tych momentach, 
w których uderza Wewnętrzny Krytyk, tak żebyś
mogła się na nie przygotować.

Mając już wiedzę, kiedy pojawi się jego głos,
będziesz mieć nad nim ogromną przewagę,
ponieważ wyeliminujesz element zaskoczenia.

Rozeznanie i nazywanie tego głosu będzie  z
czasem przychodzić Ci łatwiej, automatycznie.
Nie będziesz tak łatwo wchodzić w dyskusję, nie
będziesz się wsłuchiwać, w to, co ma Ci do
powiedzenia, nie będziesz marnować energii i
czasu na bezsensowne pogaduszki w Twojej
głowie.

Czyli momenty, w których Krytyk
uderza.
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Wewnętrznego Krytyka usłyszysz zawsze po tym,
kiedy usłyszysz głos swojej Twórczej Mocy. Jeśli
jeszcze nie wiesz, kiedy mówi do Ciebie Twórcza
Moc, spieszę z wyjaśnieniem.

Znasz na pewno te momenty ekscytacji, kiedy pół
nocy nie śpisz, bo nowy pomysł wydaje Ci się tak
genialny, że trudno jest Ci opanować emocje!

Te chwile, kiedy ciężko usiedzieć na miejscu, bo
już teraz, zaraz, chce Ci się działać i przybliżyć do
realizacji tego, o czym nie możesz przestać
myśleć.

Kiedy wpadasz na jakiś pomysł, zapalasz się do
jakiejś inicjatywy, rwiesz się do działania, lecisz
na flow i wszystko na ten moment wydaje się
możliwe.

To są te momenty, kiedy mówi do Ciebie Twoja
Twórcza Moc, pokazuje Ci Twoje możliwości,
wszystko, o czym marzysz.
To jest właśnie głos Twórczej Mocy.
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I tutaj mamy pierwszy moment, kiedy uderza
Krytyk: zazwyczaj chwilę po tym, kiedy już
działasz, kiedy intensywnie pracujesz, żeby te
pomysły, które przyszły do Ciebie od głosu
Twórczej Mocy, wdrożyć w życie, żeby stały się
rzeczywistością, wtedy pojawia się opór.

Wtedy słyszysz Wewnętrznego Krytyka.

Czyli np. wieczorem wpadasz na pomysł i
planujesz, że rano zabierzesz się za jego
realizację. Rano wstajesz... i nagle wszystko
wydaje Ci się bez sensu. Odechciewa Ci się w
ogóle zaczynać. Nakręca się kołowrotek myśli, że
po co, że nie dasz rady, że to tylko mrzonki.

Twój Wewnętrzny Krytyk zaczyna grać pierwsze
skrzypce i dosłownie zalewa Cię monologiem
cienia. Wyciąga na wierzch wszystkie wtopy,
nieudane projekty, potknięcia, nietrafione próby.
Jego celem jest oczywiście zniechęcenie Cię do
rozpoczęcia działań.



 

Im większa zmiana, którą chcesz wprowadzić, im
większy projekt czy pomysł, który podsunęła Ci
Twoja Twórcza Moc, tym większy opór napotkasz. 

Zazwyczaj głos Twórczej Mocy namawia Cię do
tego, żeby wyrwać się z utartych schematów,
podjąć jakąś inicjatywę, dokonać życiowej
zmiany.

I wtedy właśnie Wewnętrzny Krytyk odzywa się
bardzo mocno, bo on nienawidzi zmian. Wtedy
właśnie pojawia się opór, którego celem jest to,
żeby wszystko było tak, jak jest. Żeby zachować
status quo.

Ten moment, kiedy doświadczasz oporu,
nazywany jest okresem wzrostu. To taki czas,
kiedy to, co stabilne, pewne, zastane, opiera się
temu, co nowe. Bo nowe - UWAGA - zawsze
wiąże się z tym, że coś starego musi odejść,
obumrzeć, zostać odcięte. 

Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                 18

Żeby było miejsce na nowe, trzeba
pożegnać coś starego.
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Wyobraź sobie, że Twoje wnętrze składa się z
konstrukcji bardzo różnych elementów, które
wzajemnie są połączone i wpływają na siebie, ale
w tym ułożeniu są stabilne.

Kiedy chcesz coś zabrać i zastąpić czymś innym,
np. przekonanie "nie da się na tym zarabiać"
zamienić na przekonanie "mogę na tym
zarabiać", to chwieje się cała konstrukcja, bo to
przekonanie jest połączone z innymi
przekonaniami, np. "ludzie nie kupują drogich
obrazów" albo "ludzi nie stać na biżuterię za
kilkaset czy kilka tysięcy złotych", albo "rodzina
wyśmieje mnie, że chcę zarabiać na sztuce", albo
"zarabianie na swojej pasji jest niepoważne".

Im więcej jest tych połączeń, im bardziej dane
przekonanie jest w Twoim myśleniu zakorzenione,
tym większy poczujesz opór przed jego zmianą.
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Ale musisz wiedzieć, że nie da się tylko dodawać
i dodawać. Nie da się dodać nowego
pozytywnego nastawienia w stosunku do pewnej
kwestii, podczas gdy na tym etapie, na którym
jesteś, masz to nastawienie negatywne. 

Negatywne musisz zastąpić nowym. Nie da się
myśleć o sobie, jak o kimś kompetentnym, mając
jednocześnie w głowie obraz siebie jako osoby
bez wykształcenia i doświadczenia. Trzeba
puścić jedno, żeby zrobić miejsce na nowe.

Czas, kiedy to się dzieje, kiedy odkrywasz swoje
cienie, kiedy Twój wewnętrzny głos bombarduje
Cię krytyką, to jest trudny czas.

Nie podejmuj w tym momencie żadnych
kluczowych decyzji: nie sprzedawaj mieszkania,
nie pisz wniosku rozwodowego, nie rzucaj pracy.
Dlaczego o tym mówię? 

Bo wiele osób w okresie wzrostu jest naprawdę w
kiepskiej kondycji psychicznej i te osoby mogą
być wtedy niemiłe, agresywne, kipiące frustracją.



 

Jeśli czujesz, że trwa w Tobie walka, daj sobie
trochę czasu.

Odpocznij. Posłuchaj swojego cienia, ale nie
wierz mu. Nic z tego, co mówi, nie jest prawdą.

Nawet przez chwilę nie zastanawiaj się, czy ma
rację - nie ma.

Wsłuchaj się po to, żeby uzmysłowić sobie, co
musisz pożegnać, może nawet opłakać.

Bez czego pójdziesz teraz dalej?

Kiedy słyszysz konkretne zdania, poszukaj ich
zaprzeczeń albo chociaż neutralnych wersji.

Słyszysz, że jesteś niewystarczająco dobra?
Odpowiedz: Jestem wystarczająco dobra.

A potem znajdź na to dowody, argumenty i
ZAPISZ TE DOWODY NA KARTCE.
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Jak działać w okresach wzrostu?
ćwiczenie
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Kiedy już przejdziesz przez ten najgorszy cień, to
kolejnym etapem jest uczucie ulgi. Z chwilą kiedy
ten  proces się u Ciebie wewnątrz przemieli, kiedy
go przetrwasz, kiedy puścisz to, co musi zostać
tu, gdzie jesteś, żebyś Ty mogła iść dalej, wtedy
pomału, pomału przychodzi lekkość.

Wtedy poczujesz, że wracają Ci siły witalne,
lepszy humor i kreatywne myślenie. Wtedy
wrócisz do intensywnego działania z nowym
nastawieniem. Wtedy poczujesz, że jesteś krok
dalej.

Jeśli jesteś wrażliwą osobą, jeśli mocno
przeżywasz okresy wzrostu, możesz się
zastanawiać: czy to się kiedyś skończy? Czy
można rozprawić się z tym głosem raz na
zawsze? Niestety nie. Za każdym razem, kiedy
będziesz wchodzić stopień wyżej, pojawi się opór,
a wraz z nim akompaniament narzekań
Wewnętrznego Krytyka. Nie da się go wyciszyć,
nie da się go usunąć.
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Możesz jednak nauczyć się rozpoznawać te
okresy wzrostu i odpowiednio się sobą
zaopiekować. Dać sobie czas, poprosić bliskich o
więcej wyrozumiałości, a nawet popłakać.

Ważne, żeby pamiętać, że to element
przejściowy. Żeby nie uwierzyć głosom cieni i nie
zapętlić się w myśleniu, że w takim razie wszystko
jest bez sensu, nic się nie uda i generalnie
rzucam to.

Nie. Słuchaj i czekaj, aż minie. Wypłacz się,
wykrzycz, pójdź na samotny spacer - cokolwiek.
Ale nie daj się zapętlić. Nie wierz wewnętrznemu
krytykowi.

Kiedy to, co nowe, ugruntuje się, kiedy zamieni
się w stałą sytuację, Wewnętrzny Krytyk nie
będzie tego kwestionować. To będzie jego nowe
status quo.

A gdy znowu zamarzy Ci się krok wyżej - będziesz
wiedzieć, co robić, a z każdym kolejnym razem
będziesz czuć większą kontrolę nad procesem.



Jak odróżnić...
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Ostatnie, czego bym chciała, to żeby ten kurs
wyrobił w Tobie przekonanie, że krytyka jest z
gruntu zła.

Uwagi, które mają na celu wskazanie miejsc do
poprawy, są na wagę złota (o ile poprawki nie
trwają bez końca, bo wtedy mamy do czynienia z
perfekcjonizmem).

Wiem, że odróżnienie tych uwag od głosu
Wewnętrznego Krytyka może sprawiać problem:
no bo kiedy mówi do mnie ten Krytyk, a kiedy ja
sama widzę, że coś tu nie gra?

sensowne uwagi od głosu
Wewnętrznego Krytyka?



Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                  25

 

Po pierwsze zachęcam Cię tutaj do wsłuchania
się w swoją intuicję - prawdopodobnie wiesz,
czyj to głos.

Jeśli jednak zaczynasz się gubić pozwól, że
pokażę Ci, jak możesz te głosy rozróżnić:

Przede wszystkim pamiętaj, jaki jest cel
Wewnętrznego Krytyka:
Wewnętrzny Krytyk chce zastopować Twoje
działania.

A teraz jaki jest cel sensownej krytyki?

Sensowna krytyka ma na celu ulepszenie dzieła
bądź projektu nie po to, żeby było idealne, ale
po to, żeby było wystarczająco dobre.

Czyli jeżeli widzisz, że wpadasz w pułapkę
poprawiania bez końca, bo jeszcze nie jest
idealnie, kiedy zauważasz, że kręcisz się w kółko,
a czas poświęcony na dany projekt przedłuża się
niebezpiecznie... to masz do czynienia z
Wewnętrznym Krytykiem.



Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                 26

 

W takiej sytuacji Wewnętrzny Krytyk robi wszystko,
żeby powstrzymać Cię przed wypowiedzeniem
jednego, prostego zdania, którego on się szalenie
boi: Zrobione! Może nie jest idealnie, ale jest
fajnie i jestem zadowolona z efektu!

To jest coś, na co Wewnętrzny Krytyk nigdy się
nie zgodzi.

Kolejną oznaką, po której możesz łatwo poznać,
że to głos Wewnętrznego Krytyka, to ogólniki
typu: to jest beznadziejne, do bani, nie nadaje
się. 

Krytyka, która ma na celu podniesienie poziomu
Twojej pracy zawsze jest bardzo konkretna i
skończona. Czyli brzmi na przykład tak: Wszystko
wygląda spójnie, oprócz tego jednego elementu.
Kiedy go wymienisz na inny, będzie super, można
wtedy uznać dzieło za skończone.

I ostatnia kwestia, na którą mocno Cię uczulam:
sensowna krytyka nigdy nie uderza bezpośrednio
w Ciebie!
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Jeżeli słyszysz głos, że nie masz talentu, że nic z
Ciebie nie będzie, że nie masz szans na
osiągnięcie czegoś... to jest to głos, który ma na
celu tylko i wyłącznie ściągnąć Cię w dół.

W takich zdaniach nie ma nic dobrego i
motywującego i proszę, nigdy nie wierz, że
zawierają chociaż ziarno prawdy.

Wypowiada je Wewnętrzny Krytyk, bo boi się, że
stać Cię na więcej, czuje, że możesz to wszystko
osiągnąć.

Mam nadzieję, że te wyznaczniki pomogą Ci w
rozeznaniu, kiedy warto coś zmieniać i ulepszać,
a kiedy po prostu trzeba zdecydować, że dany
projekt jest okej. Trzymam za Ciebie kciuki!

Poniżej proste podsumowanie i zarazem
ćwiczenie, do którego możesz wrócić za każdym
razem, gdy będziesz mieć wątpliwości, czyj to
głos.



 

używa ogólników typu: to beznadziejne!
uderza w Ciebie, np.: nie masz talentu!
każe Ci poprawiać bez końca, aż kręcisz się w
kółko i tracisz wiarę w projekt

wskazuje konkretną rzecz do zmiany
widzi zarówno dobre strony jak i to, co jest do
poprawy
ma jasną metę: po dokonaniu konkretnej
poprawki uznajemy dzieło za skończone i
wystarczająco dobre

WEWNĘTRZNY KRYTYK:

SENSOWNA KRYTYKA:

P.S.
Stosując te same kryteria, możesz sprawdzić nie
tylko sensowność własnej krytyki, ale również
zasłyszanej od innych. Nie wszyscy uważają, że
nasze marzenia mają sens lub są dla nas dobre,
a wtedy uderzają w taki sam ton, jak Wewnętrzny
Krytyk.
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Jak rozpoznać sensowne uwagi?
ćwiczenie



Jak odróżnić...
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Nie każda wątpliwość, jaka się w Tobie pojawia,
to od razu Wewnętrzny Krytyk. Czasami może Ci
być trudno rozpoznać, czy tylko się boisz, czy
może nie do końca dany pomysł z Tobą rezonuje.

Zaproponuję Ci ćwiczenie, które pomoże Ci
rozeznać to, czy droga, którą chcesz pójść, jest
dla Ciebie dobra albo czy pomysł lub wyzwanie,
które chcesz podjąć, jest dokładnie tym, co Cię
rozwinie i ubogaci.

Jeśli jesteś w momencie, w którym rozważasz
konkretną propozycję i nie do końca wiesz, czy to
jest coś, w co chcesz zainwestować swój czas i
energię, to... 

głos Wewnętrznego Krytyka od
mądrego odrzucania pomysłów,
które nie są z Tobą zgodne?

,



 

Wyobraź sobie, że to, na co się właśnie
zdecydowałaś, zostaje Ci kategorycznie
zabronione.

Ktoś Ci mówi, że absolutnie nie możesz tego
zrobić. Możliwość realizacji tego pomysłu zostaje
Ci odebrana.

Co czujesz?
Jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie?
Czy te emocje są gwałtowne, czy raczej blade?

Czy jest to smutek, ale przykryty sporą ilością
ulgi, że jednak nie musisz?

A może radość, że ktoś ściągnął z Ciebie to
brzemię?

Czy raczej jest wściekłość i wielki bunt, że jak to
tak??? Przecież KONIECZNIE chcesz to zrobić!

A może czujesz wielki zawód, a tylko trochę ulgi,
bo już się nie musisz zastanawiać, czy to się
uda?
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Jak rozpoznać nietrafione pomysły?

ćwiczenie
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Kiedy wybierasz swoją ścieżkę, projekt do
realizacji, kiedy decydujesz się na zmiany, to
warto jest się tego podjąć tylko wtedy, gdy
czujesz BARDZO, ale to bardzo mocne TAK. 

Nie: może być.
Nie: no dobra, okej.
Nie: w miarę.
Nie: w porządku.

To ma być takie: Jesssst! Tak. TAK! TAK!
I jeszcze raz TAAAAAK!

To nie wyklucza tego, że pojawi się strach.
Możesz mocno czegoś pragnąć a jednocześnie
umierać ze strachu, czy to się uda. To normalne.
To, że czegoś pragniesz, wręcz uruchamia
Wewnętrznego Krytyka, co już być może wiesz z
innych części kursu.

Ale kiedy podejmując decyzję czujesz, że emocje
są letnie: pozytywne ale bez szału, że na Twojej
twarzy pojawia się taki słabiutki uśmiech - to za
mało, żeby powiedzieć temu TAK.
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I pozwól, że to powiem, jeśli boisz się o tym
nawet pomyśleć: to oznacza, że trzeba
powiedzieć temu NIE. Zdaję sobie sprawę z tego,
jakie to szalenie trudne.

Odkąd podjęłam decyzję, że będę Ambasadorką
Twórczej Mocy, że zajmę się tym na poważnie, bo
do tego rwało się moje serce, jednocześnie
musiałam pożegnać się z karierą ilustratorki. Nie
zliczę, ile zleceń ilustracyjnych odrzuciłam przez
ostatni rok - i przyznam Ci się - nie zawsze
robiłam to bez żalu. 

Robiłam to jednak, bo zdawałam sobie sprawę z
tego, że czas nie jest z gumy i że jak się właduję
w zlecenia, to nie będę miała czasu i energii na
tworzenie produktów takich jak ten kurs. A to
właśnie na myśl o nich miałam w sobie to
gorące i wielkie TAK!

Być może teraz ogarnia Cię przerażenie, ale tak
to już jest: jeśli chcesz jednej rzeczy powiedzieć
TAK, innym musisz powiedzieć nie.
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Jest jednak wyjątek od tej reguły, a mianowicie
okres próbkowania. 

Okres próbkowania to czas, w którym szukasz
swojej twórczej drogi. Eksperymentujesz,
próbujesz, testujesz, sprawdzasz. Ciągną Cię
różne techniki, różne tematy, różne filozofie, różne
modele biznesowe.

Szybko się zapalasz do jakichś pomysłów, ale po
sprawdzeniu równie szybko je rzucasz. Dla osoby
z boku może się to wydawać dziecinne, głupie,
niekonsekwentne. Nie słuchaj tego.

Osoby, które przeskakują ten etap, mogą
osiągnąć bardzo dobre rezultaty, ale mimo
osiągniętych sukcesów ich poczucie spełnienia
jest dużo mniejsze, bo nie do końca czują, że to
był całkowicie ich wybór.

Na pewno znasz takie osoby, które niby powinny
być szczęśliwe, ale bije od nich zgorzknienie. Poza
tym narzekają, jak trudno było im dojść tu, gdzie
są?
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Nie chcesz iść tą ścieżką, uwierz mi. Poza tym
pamiętaj: Twój największy potencjał kryje się
tam, gdzie są Twoje najgorętsze pragnienia.

A jeśli te pragnienia dopiero się klarują, pozwól
im na to, bo od tego zależy Twoje poczucie
szczęścia.

Niestety okres próbkowania może trwać długo:
kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Jeśli chcesz go
przyspieszyć, nie pozostaje Ci nic innego, jak
próbować więcej w krótszym czasie i szybciej
wyciągać konkretne wnioski.

Pamiętaj też, że nie musisz spróbować absolutnie
wszystkiego. Kiedy np. pracujesz w dużej grupie
nad jakimś projektem i na koniec stwierdzasz, że
to, co Ci nie pasowało, to właśnie zbyt dużo osób
zaangażowanych w jedno przedsięwzięcie oraz
potrzeba konsultowania jednej rzeczy z wieloma
osobami, to jeśli dostajesz propozycję innego
projektu, ale również w dużej grupie, możesz
założyć, że ten element znowu będzie Cię uwierał.
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A więc co jeśli jesteś na etapie szukania swojej
ścieżki, ale bliżej początku niż końca (i nie chodzi
tutaj o ilość czasu Twoich poszukiwań, ale ilość
konkretnych rzeczy, które spróbowałaś), czyli
kiedy Twoje doświadczenie jest zerowe lub
bardzo niewielkie?

Wtedy może się okazać, że na pytanie "Co
czujesz, gdy ktoś zabroni ci tego zrobić?"
odpowiesz, że nie wiesz, co czujesz, bo właściwie
to, na co się decydujesz, jest tak nowe, że nie
masz pojęcia, czego się spodziewać.

Czyli oprócz lekkiego strachu przed nieznanym
trudno Ci określić, co poczujesz podczas
realizacji projektu albo po jego ukończeniu, bo
zwyczajnie nie masz porównania.

Nie bój się wtedy próbować i inwestować
swojego czasu i energii w te próby, ponieważ
samo gdybanie to zdecydowanie za mało, żeby
dowiedzieć się, czego chcesz i co Ci odpowiada. 



Podróż do
przeszłości
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A teraz zapraszam Cię do wyjątkowej podróży, a
będzie to podróż do przeszłości. Ta podróż może
być trudna, bolesna, ale obiecuję, że będzie
niesamowicie owocna.

Wspomnienia, które w Ciebie uderzą mogą nie
być przyjemne. Usiądź wygodnie, upewnij się, że
jesteś w bezpiecznym miejscu, że masz czas i
spokój. 

Wewnętrzny Krytyk nie mówi sam z siebie.
Powtarza zdania, które usłyszeliśmy w przeszłości
i w które uwierzyliśmy. Zdanie, w które wierzysz, że
jest prawdą, nazywa się przekonaniem.

Czyli praca ze zdaniami
przeszłości oraz przekonaniami.
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Przygotuj się na to, że mogą pojawić się emocje,
może nawet łzy. Pozwól im płynąć, pozwól
emocjom, żeby przeszły przez Ciebie, nie
odganiaj ich, ale też nie zatrzymuj w sobie na
dłużej. Przyjmij, że są, obejrzyj je, nazwij, a potem
pozwól im odejść.

Ponieważ blokady i przekonania, które powstały w
przeszłości, potrafią być bardzo silne, a
nieprzepracowane wracają jak bumerang, to
dzięki temu, że je dostrzeżesz i zmienisz swoje
blokujące przekonania na wspierające, zmienisz
niejako okulary, które ciągle nosisz na nosie. 

Bo przekonania są właśnie takimi okularami: na
cokolwiek patrzysz, widzisz to przez pryzmat
swoich przekonań.

Jeśli masz w sobie przekonanie, że na sztuce nie
da się zarabiać, to Twój kompas jest nastawiony
na szukanie znaków, które potwierdzają to
przekonanie. Zamiast dostrzec osoby, które
zarabiają, dostrzegasz tylko tych, którym się nie
udało.
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Dlatego praca z przekonaniami jest taka ważna.
Zmiana przekonań ma bezpośredni wpływ na
Twoje myślenie, postrzeganie i decyzje, które
podejmujesz.

Jako dziecko słyszałam często, że na sztuce
trudno zarobić, że z tego chleba nie będzie. To
przekonanie wrosło we mnie tak bardzo, że kiedy
dostałam się na wymarzone studia: malarstwo,
nie potrafiłam poświęcić się malowaniu. 

Szukałam pracy, uczyłam się języków, zarabiałam
na korepetycjach, wciąż drżąc o moją przyszłość
finansową po studiach. Drżenie wzmagała
świadomość, że moja rodzina nie jest w stanie
wspierać mnie finansowo.

Nawet kiedy zarabiałam, sprzedając obrazy i
malując na ścianach - strach czaił się z tyłu
głowy i nie pozwalałam sobie na to, żeby nie
mieć planu B. Wciąż zakładałam, że to się nie
może udać...



 

A teraz wypisz historie z Twojej przeszłości, które
dotykają tematu tworzenia i wywołują w Tobie
pozytywne emocje. Jakie emocje się pojawiły?
Radość? Duma? Satysfakcja?

Następnie zapisz, jakie przekonania wyniosłaś z
tych sytuacji, oraz oceń, jak wpływają na Twoją
twórczość.

Czy wspierają Twoje działania artystyczne?
Napawają odwagą, nadzieją, poczuciem mocy?

Co zrobić z przekonaniami, które są pozytywne,
albo neutralne? 

Pozytywne niech staną się twoją mantrą. Możesz
je powtarzać, przepisywać, zawiesić na ścianie
jako cytat.

Neutralne też są ok. Skoro nie przeszkadzają, nie
ma co ich ruszać.
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Praca z przekonaniami

ćwiczenie



 

Teraz spisz historie z Twojej przeszłości, które
dotykają tematu tworzenia, a które wywołują w
Tobie negatywne emocje. To może być złość,
strach albo wstyd.

Przygotuj się na to, że emocje, które się pojawią,
mogą być bardzo silne. Pozwól im płynąć, pozwól
emocjom, żeby przeszły przez Ciebie, nie
odganiaj ich, ale też nie zatrzymuj w sobie na
dłużej.

Przyjmij, że są, obejrzyj je, nazwij, a potem
pozwól im odejść.

Następnie zapisz, jakie przekonania wyniosłaś z
tych sytuacji, oraz oceń, jak wpływają na Twoją
twórczość.

Może odbierają Ci siły albo sprawiają, że nic Ci
się nie chce, że tracisz poczucie sensu?
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Praca z przekonaniami

ćwiczenie



 

Kiedy masz już listę swoich przekonań i znalazłaś
te, które Cię uwierają, spróbuj z nimi
popracować.

Napisz przy każdym z nich inne zdanie, które Cię
wspiera. Postaraj się jednak nie używać
zaprzeczeń zawierających słowo nie.

Przykład: Zamiast: nie muszę długo malować,
żeby moje dzieło było wartościowe, napisz: mogę
malować świetne dzieła w szybkim tempie.

Pamiętaj: praca z przekonaniami to proces.

Może się okazać, że nie jesteś w stanie zmienić
swojego przekonania w 100%.

Wystarczy jednak, że ono trochę zblednie, trochę
mniej będzie Ci przeszkadzać.

Z czasem inne przekonania będą wypływać.
Spisuj je i pracuj z nimi wedle tej instrukcji.

Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                  41

Praca z przekonaniami

ćwiczenie
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Trudno jest zarabiać na sztuce.

Kiedy pasja jest Twoją pracą, nie czujesz, że
pracujesz.

Przekonania nie mają nic wspólnego z prawdą.
Przekonania to czysta wiara.

Przyjrzyjmy się teraz dwóm konkretnym
przekonaniom:

Oba zdania w konkretnych przypadkach i
konkretnych momentach mogą być prawdą, a
jednocześnie u innych osób albo nawet u tych
samych osób, ale w innym momencie życia
mogą się okazać kłamstwem.

Jednak to, jak się nastawisz, ma ogromne
znaczenie, ponieważ Twoje nastawienie jest jak
radio ustawione na łapanie fal o konkretnej
częstotliwości.
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Dociera do Ciebie wtedy głównie to, co chcesz
usłyszeć. Jasne, zdarzają się zaburzenia i
problemy z odbiorem, ale w głównej mierze tak
to działa.

Zdanie: muszę długo pracować, żeby moje dzieło
było wartościowe, również było kiedyś moim
przekonaniem.

Wierzyłam, że jak coś zrobię szybko, to nie ma to
takiej wartości, jak to, nad czym ślęczę
godzinami.

Skutek? Za tłumaczenia, przy których męczyłam
się godzinami, brałam stawki wyższe niż rynkowe,
bo tyle czasu mi zajmowały! A za obrazy, które
potrafiłam namalować szybko, brałam śmieszne
pieniądze.

Mało tego! Czasami... namalowałam obraz
jednego dnia, ale klientowi kazałam odebrać
dwa tygodnie później, żeby nie myślał, że tak
łatwo mi poszło! Absurd! 
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Pamiętaj, że przekonania, to nie tylko zdania,
które zasłyszeliśmy w przeszłości. Wewnętrzny
Krytyk posługuje się również wnioskami, jakie
wyciągnęłaś z różnych historii z Twojego życia,
ale także przejęłaś od bliskich Ci osób.

Wszystko, co wiąże się z dużymi emocjami, ma
większą szansę, żeby zapisać się w naszej
podświadomości.

Dlatego radzę Ci również przeanalizować, jakie
wnioski wysnułaś, patrząc nażycie innych? Może
ktoś bliski poświęcił się karierze artystycznej i
zaniedbywał rodzinę? Może któryś z rodziców
całe życie narzeka, że dla dzieci musiał
zrezygnować z marzeń?

Mając taki wachlarz doświadczeń czy obserwacji,
mogłaś nabrać przekonania, że trzeba wybierać
pomiędzy twórczym spełnieniem a rodziną,
pomiędzy karierą artysty a pracą, która zapewni
utrzymanie. Wtedy możesz sabotować swoją
twórczość, podświadomie "wybierając" rodzinę.
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Polecam Ci usiąść do tych ćwiczeń i przemyśleń
w spokoju. Czasami historie z przeszłości
wzbudzają ogromne emocje, dlatego daj sobie
czas i przestrzeń, żeby do nich wrócić.

Pamiętaj też, że nie ma takiej możliwości, żeby za
jednym zamachem zmienić wszystkie swoje
negatywne przekonania. Nie ma szans. To jest
długi, wewnętrzny proces.

Znając ten mechanizm, na pewno zauważysz, że
z czasem wypłyną kolejne przekonania.

Daję Ci tutaj narzędzie, dzięki któremu możesz
dostrzegać przekonania, które Tobą kierują. 

Dzięki temu możesz zmieniać swoje okulary za
każdym razem, kiedy zorientujesz się, że Ci nie
służą. Nie podaję Ci tutaj listy blokujących
przekonań, oprócz kilku przykładów - i robię to
specjalnie. Ten odcinek ma za zadanie wydobyć
TWOJE blokady i pomóc Ci je zamienić na TWOJE
przekonania wspierające.
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Jeśli będziesz chciała podzielić się procesem,
przez który przechodzisz, dać znać, co odkryłaś
podczas tej podróży, to pamiętaj, że możesz do
mnie napisać.

Jeśli będziesz miała problem, jak zamienić
negatywne przekonanie na pozytywne, po prostu
napisz, możemy pomyśleć nad tym wspólnie.

Mam nadzieję, że ta podróż była dla Ciebie
owocna. Bardzo polecam spisywanie myśli, które
się pojawiły w twojej głowie podczas czytania. To,
co zapiszesz, uwolni Twoją głowę od ciągłego
myślenia o tym.

Jeśli to doświadczenie było dla Ciebie trudne,
daj sobie przestrzeń na regenerację. Odpocznij,
odeśpij, zrób coś dla Ciebie.

Trzymam kciuki za Twoją transformację!



Maskarada

Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                   47

 
W tej części omówię różne głosy, które składają
się na Twojego Wewnętrznego Krytyka.

Mimo iż początkowym założeniem było nagranie
jednego odcinka na ten temat uznałam, że
będzie ich więcej, ponieważ zależy mi na tym, by
opowiedzieć Ci o różnych głosach i technikach,
jakie Wewnętrzny Krytyk stosuje.

Sama świadomość istnienia tych schematów
wyczuli Cię na ich obecność. Wiedza na temat
tego, jak te schematy działają, zapoczątkuje
proces przemiany. Dalsza przemiana będzie
oczywiście wymagała praktyki, podejmowania
decyzji i stawania po jasnej stronie mocy. 

Czyli za kogo przebiera się
Wewnętrzny Krytyk?
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Kiedy zaklasyfikujesz dany głos jako jedną z
postaci Wewnętrznego Krytyka, o których będę za
chwilę mówić, będziesz mogła zdecydować, czy
go posłuchasz, czy nie. Pierwszym krokiem jest
ŚWIADOMOŚĆ.

Pamiętaj, proszę, by nie zniechęcać się, gdy za
pierwszym czy drugim razem nie uda Ci się tego
głosu zignorować. Może być tak, że nie wystarczy
Ci siły, by go odeprzeć. Proces przemiany
zaczyna się od świadomości - od wiedzy, że
schemat istnieje i że taki tok myślenia może się u
Ciebie pojawić.

Potem przyjdzie moment, że zauważysz ten głos
w praktyce - oznacza to postęp, nawet jeśli za
pierwszym razem nie przeciwstawisz mu się. Już
samo zauważenie momentu, kiedy głos się
pojawił, i rozpoznanie formy, jaką przyjął, jest
oznaką progresu. Z każdym następnym razem
Twój mięsień silnej woli będzie stawał się coraz
silniejszy.
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Wewnętrzny Krytyk potrafi się nieźle przebierać i
ta maskarada może zbić Cię z tropu. Od razu
zaznaczę, że nazwy głosów, które tutaj prezentuję,
są umowne. Niektóre z nich stworzyłam sama,
inne gdzieś zasłyszałam. Pokuszę się nawet o
stwierdzenie, że te głosy nie są tak do końca
jednym Wewnętrznym Krytykiem, one są…
autonomiczne.

Krytyka, którą słyszymy z wewnątrz, według mnie,
nie jest jednym głosem. Tych głosów jest kilka i
rozpoznawanie ich pomoże Ci zauważyć
schematy, według których działają. 

Te głosy, chociaż nieraz są ostre, cięte, wredne i
krzykliwe, podszyte są strachem. Najczęściej jest
to strach przed odrzuceniem. To, jaki głos
słyszysz, pozwoli Ci dostrzec, co robisz, żeby
zagłuszyć strach. Pozwoli zobaczyć, jaką taktykę
przyjmujesz, żeby bronić siebie przed najgorszym
scenariuszem, który może przydarzyć się
każdemu ssakowi - przed wykluczeniem ze
stada.
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Poruszyłam ten temat w odcinku o tym, dlaczego
słyszymy Wewnętrznego Krytyka. Potrzeba
przynależności jest dla naszego mózgu
ważniejsza nawet od potrzeby jedzenia czy
schronienia. Dzieje się tak, ponieważ głęboko w
nas zapisany jest kod, że jeśli dziecko zostanie
porzucone przez rodziców, zginie. Jeśli natomiast
przez kilka dni nie będzie miało dostępu do
jedzenia, ale będzie się trzymać stada, jego
szanse na przetrwanie są większe, niż gdyby
zjadło, ale oddaliło się od opiekuna.

Właśnie dlatego potrzeba przynależności, miłości
i akceptacji jest bardzo silna. Od zaspokojenia tej
potrzeby zależy nasze przetrwanie - tak działa
nasz mózg.

Dlatego kiedy nasze umysły działają na
automacie, kiedy nie pracujemy ze swoimi
przekonaniami, kiedy pozwalamy, żeby normy
społeczne były dla nas ważniejsze od tego, co
czujemy, robimy wszystko, żeby nie spotkało nas
odrzucenie.
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Może na razie wydaje Ci się, że ta teoria jest
absurdalna, ale zapewniam Cię, że kiedy
będziesz słuchać tego podcastu dalej, wszystko
zacznie Ci się składać w spójny obraz, który
ukazuje, że różne nasze destrukcyjne działania są
podszyte potrzebą miłości i akceptacji. Potrzebą
jakże często niezaspokojoną…

Jeszcze jedna kwestia techniczna: możesz swoje
głosy nazwać, jak chcesz. Ponieważ jestem
kobietą, niektóre głosy, którym nadałam nazwy,
mają tutaj formy żeńskie. Oczywiście nic nie stoi
na przeszkodzie, żebyś zamienił je na nazwy
męskie, jeśli jesteś mężczyzną, albo wybrał dla
nich zupełnie inne nazwy, jak sugerowałam
wcześniej.



Treserka
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Pierwszym głosem, o którym chcę Ci opowiedzieć
i który słyszy bardzo wiele kobiet, jest Treserka.
Treserka stoi nad Tobą z batem i krzyczy “Dajesz!
Dajesz!”.

Masz wykonywać polecenia, biec szybciej, sięgać
dalej, nie ma odpoczynku. Treserka jest
bezwzględna. Nie zna litości. Jest idealna,
nienaganna, lepsza od innych. Ona zna zasady,
ona wie, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i
kiedy… 

Znasz ten głos?

Głos, który nie zna litości.
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Działając pod wpływem tego głosu, możesz
wypracować ponadprzeciętne rezultaty, ale
jednocześnie wieczorem wyć ze zmęczenia w
poduszkę.

Oczywiście w tym samym czasie Treserka będzie
rozkazywać, żeby się nie mazać, tylko umyć zęby,
zmyć dokładnie makijaż, wywietrzyć sypialnię -
nie po to, żeby Ci się lepiej spało, tylko żeby móc
następnego dnia działać na 200 procent. Chcesz
odpocząć? Chyba żartujesz!? Lecisz dalej! Nie
ma przystanków, nie ma zwolnienia, nie ma
chorowania. 

Dlaczego głos Treserki jest zły, skoro może Cię
zmotywować, czy raczej: zmusić do świetnych
wyników?

Bo prowadzi do wypalenia, zgorzknienia,
wycieńczenia i przepracowania. Słuchając go na
dłuższą metę, dojdziesz do ściany, do momentu,
kiedy w głowie będziesz mieć pustkę, a
wycieńczone ciało odmówi posłuszeństwa.
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Kiedy słyszysz ten głos, warto zdać sobie sprawę
z tego, że Treserka każe Ci tak ciężko harować,
bo boi się, że jeśli nie będziesz cały czas mieć
świetnych rezultatów, będziesz nikim.

Stawia znak równości pomiędzy tym, co robisz, a
tym - kim jesteś. Duży problem mają z Treserką
twórcy, którzy nie potrafią oddzielić siebie od
swoich osiągnięć. Uważają, że inni widzą w nich
wartość tylko dlatego, że cały czas mają dobre
rezultaty. 

Pamiętaj!
Nie jesteś tym, co tworzysz!



 

Czy ktoś Ci kiedyś powiedział, że nie dasz
rady, a Ty mu teraz udowadniasz, że dasz?

Komu udowadniasz swoją wartość?

Komu chcesz coś pokazać?

Czyjego odrzucenia się boisz?

Co by się stało, gdybyś dała sobie prawo do
przerwy?

Co by się stało, gdybyś pewne rzeczy
odpuściła?

Co by się stało, gdybyś zamiast wprowadzać
kolejne poprawki albo brać dodatkowy
projekt, po prostu... nic nie robiła? 

Jeżeli słyszysz u siebie głos Treserki, odpowiedz
na te pytania:
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Głos Pokrzywdzonej
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Drugim głosem, o którym chciałabym Ci
opowiedzieć, jest głos Pokrzywdzonej. Poświęcę
mu dużo czasu, bo jego logika jest dosyć
skomplikowana i zawiera w sobie inne głosy: głos
Ofiary i głos Bezradnego Dziecka.

Głos Pokrzywdzonej jest szczególnie ważny,
ponieważ z moich obserwacji wynika, że
przemawia on przez artystów, bo uderza w nutę
rozgoryczenia, pretensji do świata i poczucia
bycia pokrzywdzonym.

A w nim ofiara, oprawca,
bezradne dziecko...
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Chciałabym na początku zaznaczyć, że
Pokrzywdzona żyje w świecie hierarchii, w którym
ona zawsze przyjmuje, że znajduje się niżej. 

Wychodzi z założenia, że świat składa się z
artystów, którzy są sławni, bogaci i spełnieni, a
po drugiej stronie stoją ci biedni, niedocenieni i
niespełnieni - i ona jest w tej drugiej grupie. 

Pokrzywdzona jest przekonana, że między obiema
grupami jest przepaść, więc nawet nie aspiruje
do tej drugiej grupy, tylko zostaje w tej gorszej,
nieszczęśliwej, niższej i uważa, że tam jest jej
miejsce.

Pokrzywdzona jest też Grzeczną Dziewczynką. Nie
sprawia nikomu przykrości. Nie odmawia, ale też
- oczywiście - jest głęboko nieszczęśliwa i
wiecznie narzekająca. Klient chce jeszcze jedną
poprawkę po wcześniejszych piętnastu? Okej,
jasne, nie ma problemu. 
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Jeśli ktoś nie jest w stanie zapłacić za projekt,
Pokrzywdzona uzna, że tak się zdarza, że ludzie
nie mają pieniędzy na jej sztukę, ale ona tak
kocha to robić, że się poświęci i zrobi projekt za
darmo.

Pokrzywdzona nie tworzy dla siebie. Już nie. Robi
to dla innych albo zupełnie rezygnuje z tworzenia. 

Odbiera sobie prawo do radości, do spełniania
swoich potrzeb. Pracuje po nocach, kosztem snu,
spokojnego obiadu, dłuższego spaceru. Działa
wedle norm społecznych, bo tak trzeba. Tutaj
znowu odzywa się hierarchia. Pokrzywdzona
głęboko wierzy, że ludzie nie kupują drogich
obrazów, nie stać ich na biżuterię, na ręcznie
robione swetry, dlatego jej myśli krążą wokół
pomysłu, by robić to za darmo albo wcale.

Tak naprawdę Pokrzywdzona boi się, że jeśli
złamie te zasady, jeżeli nie będzie z siebie dawać
za darmo albo za bezcen, wypadnie z gry. Że jeśli
odmówi komuś, ludzie się od niej odwrócą...
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 W konsekwencji cały czas daje, daje, daje,
pomaga, ale... ponieważ nie robi tego z radością,
lecz z poczucia obowiązku, robi to wszystko ze
strachu przed odrzuceniem, naginając się do nie
swoich zasad, przekraczając swoje granice - to
nie ma w tym dawaniu lekkości.

Na pewno znasz osoby, które ciągle są we
władaniu tego głosu. Dają, ale kiedy coś od nich
dostajesz, od razu czujesz, że zaciągasz u nich
dług. Czujesz, że było to niby za darmo, ale nie
do końca, bo ta osoba teraz czegoś od Ciebie
oczekuje, być może wdzięczności, być może
konkretnego zachowania.

W przypadku Pokrzywdzonej bardzo ważna jest
intencja. Oczywiście można zrobić coś dla kogoś
za darmo i czuć się z tym wspaniale. Można
urobić się po łokcie, a następnie zobaczyć efekt
swojej pracy, radość obdarowanego - i sycić się
tym szczęściem. Aby lepiej to sobie wyobrazić,
podam przykład. 
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Załóżmy, że jest artystka, która potrafi robić
przepiękne, ręczne zaproszenia, a jej przyjaciel
bierze ślub.

Jeśli artystka znajduje się pod wpływem głosu
Pokrzywdzonej, w momencie, kiedy przyjaciel
poprosi ją o zaproszenia, ona z nieszczerym
uśmiechem odpowie, że oczywiście je zrobi za
darmo, ale po powrocie do domu będzie
narzekać, że ona nie ma kiedy tego robić, że nie
ma na to siły, ale MUSI to zrobić, bo przecież
chodzi o przyjaciela. Narzeka, że inni zakładają,
że jej to nic nie kosztuje, bo ona to potrafi i jej to
przychodzi łatwo, więc wszyscy biorą jej pracę za
coś oczywistego, a ona czuje się w tej sytuacji
pokrzywdzona i wykorzystana.

Z drugiej strony może być tak, że przyjaciel bierze
ślub, a my mówimy: “W ramach prezentu na ślub
wykonam dla Ciebie ręcznie piękne zaproszenia.
Bardzo mnie cieszy fakt, że będą one jedną z
pamiątek z Twojego ślubu”.
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Jeśli czujesz, że masz na to zasoby energetyczne,
że nie przekraczasz swoich granic i nie będziesz
siedzieć po nocach, żeby potem nie mieć na nic
siły - można na coś takiego się zgodzić.

Pokrzywdzona szybko wpada w schemat bycia
Ofiarą. “Tyle się poświęcam, tyle dla wszystkich
robię i co z tego mam? Zrezygnowałam z
malowania kwiatów, żeby malować dla Was
portrety, a Wy jeszcze macie jakieś uwagi? Wam
jeszcze się coś nie podoba? Zrezygnowałam z
kariery artystycznej, żeby poświęcić się dzieciom
i je wychować, a one wyrosły na niewdzięczników
i nie doceniają tego?!”

I tutaj uczulam Cię na porzucanie swojej
twórczości dla innych albo tworzenia TYLKO dla
innych, tylko pod kątem wymagań osób trzecich. 

Wiąże się to z poczuciem typu “Mnie to nie karmi.
Mnie malowanie portretu nie sprawia frajdy, ale
skoro mam umiejętności i mogę to zrobić, będę
to robić dla innych”. 
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Nie ma wtedy uczucia radości, silne jest
natomiast poczucie przymusu i prędzej czy
później taka osoba ma pretensje do świata i jest
nieszczęśliwa.

Kiedy już dochodzi do momentu, kiedy według
Pokrzywdzonej inni ludzie nagromadzili sobie u
niej pulę długów, to z Ofiary, która się poświęca,
zamienia się w Oprawcę, który wpędza innych w
poczucie winy. 

Na pewno znasz artystów, którzy o wszystko się
obrażają. Na przykład ktoś zamawia u nich obraz
i prosi o daną gamę kolorystyczną, artysta robi
tę gamę, ale okazuje się że klient inaczej
wyobrażał sobie wybrany fiolet i coś mu nie
pasuje - i wtedy artysta zamiast porozmawiać
normalnie, obraża się.

Uważa, że on się poświęcił i zrobił tak, jak klient
chciał, a ten teraz jest niezadowolony. Skoro tak,
to wcale obrazu nie będzie!
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W tym momencie artysta wychodzi z roli Ofiary i
zamienia się w Oprawcę: na początku musi się
poświęcić i namalować coś, co go nie kręci, ale
robi to dla klienta i się nagina. W momencie,
kiedy klient robi jakąś uwagę, artysta staje się
Oprawcą i obarcza klienta poczuciem winy za
własne poświęcenie. W końcu artysta tak się
starał, a klient ośmiela się komentować jego
pracę.

Paradoks polega na tym, że będąc w roli
Oprawcy, Pokrzywdzona nie przestaje dawać. 

Wciąż musi być urobiona, wciąż podkreśla, jaka
jest biedna, że tyle robi, tyle musi! Wierzy, że jest
wartościowa tylko wtedy, kiedy jest pożyteczna,
kiedy robi coś pożytecznego dla innych.

Mówi, że woli malować abstrakcyjne akwarele,
ale maluje portrety na zamówienie, bo tego
ludzie chcą i za to zapłacą. Albo że rezygnuje ze
sztuki, bo to nikomu nie jest potrzebne.



 

Sprawdź, czy nie tkwi w Tobie przekonanie, że
musisz tworzyć konkretnie COŚ, w konkretny
sposób, tak jak INNI tego od Ciebie oczekują,
bo inaczej nikt tego nie doceni i nikt nie kupi?

Sprawdź, czy tworząc, idziesz za swoją
wewnętrzną radością, czy może wciąż starasz
się spełniać wymagania innych, pogrążając
się w zgorzknieniu, że i tak inni nie docenią
wystarczająco Twoich poświęceń?

A może rezygnujesz ze swoich pasji, bo
wierzysz, że nie można na tym zarabiać, i
pogrążasz się w myślach, jaki ten świat jest
niesprawiedliwy, i że jesteś skazana na pracę,
której nienawidzisz?

A może uważasz, że poświęcanie czasu na
pasję, na której się nie zarabia, bo jest ona
“niepożyteczna”, jest marnotrawstwem?

Czy pasja musi być użyteczna dla innych?
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Pokrzywdzona nie pozwala sobie na radość, na
nic sobie nie pozwala. Czeka na pozwolenie jak
Bezradne Dziecko.

Mówi często: “Chciałabym malować wieczorami,
ale nie mogę, bo ktoś musi posprzątać dom po
całym dniu. Nikt za mnie tego nie zrobi” albo
“Chciałabym iść na lekcje gry na pianinie, ale nie
mogę, zbieramy na remont i każdy grosz się
liczy”, albo jeszcze: “Chciałabym skończyć studia
artystyczne, ale nie mogę, mam dzieci, muszę
poświęcić im całą swoją uwagę. Dzieci na to
zasługują”.

I tutaj znowu przypominam o intencji! Można
zrezygnować ze studiów, bo serce woła Cię,
żeby spędzić te pierwsze lata blisko dziecka i
chcesz tego. Robisz to z radością, bo taki jest
Twój wybór.

A można to zrobić z poczuciem krzywdy i
poświęcenia. To robi różnicę!



 

Jaka jest Twoja twórcza intencja?

Czy idziesz za radością i poczuciem
spełnienia?

Czy może poświęcasz się, robiąc coś wbrew
sobie?

Co możesz zrobić, żeby nakarmić swoje
głodne radości serce?

Co możesz zrobić tylko DLA SIEBIE?

Z czego możesz zrezygnować, żeby poczuć
więcej swobody?

Kto może przejąć niektóre z Twoich
obowiązków, żebyś miała czas i siły na
twórcze spełnienie?
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Nie ma znaczenia, co konkretnie wybierasz.
Ważne, dlaczego to robisz.

Na przykładzie studiów i dziecka: dla jednej
osoby poświęceniem będzie rezygnacja ze
studiów, a dla innej kontynuacja edukacji i
rozłąka z dzieckiem. Ktoś może mieć pretensje do
świata, że chciał być przy dziecku przez pierwsze
lata, ale nie mógł, bo był na studiach. Nie jest to
kwestia konkretnego wyboru, tylko tego, jakie
emocje się z nim wiążą.

Ważne jest, czy dokonując wyboru, czujesz ciężar,
smutek, przygnębienie, czy czujesz radość,
lekkość, chęć zrobienia danej rzeczy, bo Ty tego
chcesz, a nie dlatego, że tak się powinno i tak
trzeba.

Nie dlatego, że jak się zaczęło studia, to trzeba je
skończyć, a jak się urodziło dziecko, to trzeba
wszystko dla niego poświęcić. Ważne jest robić
daną rzecz, bo Ty tego chcesz, bo serce Cię do
tego woła.
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Warto zauważyć, że Pokrzywdzona chce, żeby
ktoś się nad nią pochylił i ją zobaczył, a
jednocześnie odrzuca wszelaką pomoc, bo to by
znaczyło, że nie jest już godna pożałowania - a
więc nie jest godna uwagi. W jej przypadku o tę
uwagę się właśnie rozchodzi.

Czasami do myślenia Pokrzywdzonej prowadzi
przekonanie, że ludzie kupują to, czego
potrzebują. A skoro tworzę coś, co nie jest
pierwszą potrzebą, to muszę nagiąć swoje
preferencje twórcze i artystyczne pod klientów,
albo zrezygnować z tego, żeby na twórczości
zarabiać.

I tak malarki, których Wewnętrzne Dziecko skacze
z radości, gdy palce są brudne od farb, a w
pokoju pachnie terpentyną, kiedy mogą
podchodzić, odchodzić od obrazu, schylać się do
niego, tańczyć wokół niego - siadają nagle przed
komputerem i uczą się grafiki wektorowej, bo to
jest pożyteczne, bo to się sprzedaje i to jest
ludziom potrzebne.
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A potem okazuje się, że nie mają do tego serca,
męczą się, siedząc przed ekranem, a praca z
klientami wcale nie jest łatwiejsza niż podczas
sprzedaży obrazów.

I tutaj znowu odzywa się głos, że tak się
poświęciła, zrezygnowała ze swojej pasji,
przebranżowiła się i co z tego ma?

Znowu zwracam uwagę na to, że ważna jest
intencja. Powtarzam to, ale jest to kwestia
szalenie ważna. Malarstwo może ewoluować w
coś innego, jak na przykład robienie tatuaży, w
grafikę wektorową albo w tworzenie projektów do
gier - i ta druga technika może być dla kogoś
uwalniająca, ciekawsza.

Być może do tego zacznie się rwać czyjeś serce.
Dla kogoś, kto zaczął od malowania, może być
uwalniające to, że nie trzeba się brudzić,
chomikować płócien do obrazów, że dostarczenie
klientowi dzieła leci przez Internet a nie kurierem i
nie trzeba niczego pakować. 
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Wszystko zależy od tego, czy idziesz za głosem,
który mówi: “Chodź, spróbujemy, czuję, że będzie
fajnie!”, czy raczej za sugestią: “Malowanie jest
fajne, ale nie da Ci zarobku. Musisz znaleźć coś,
za co ludzie zapłacą, więc bierz się za grafikę”.

Ludzie nie muszą potrzebować Twojej sztuki, tak
jak potrzebuje się płaszcza na zimę. Mogą jej
pragnąć, tak jak pragnie się pocałunku,
gorącego kakao wypitego pod kocem albo
leżenia na trawie pod gołym niebem.

Jeśli Cię to nie przekonuje, pomyśl o słodyczach.
Czy ktokolwiek na świecie potrzebuje do życia
słodkich batoników? Lodów? Nie! Każdy by
przeżył bez tego. Jest to taki wielki biznes tylko
dlatego, że daje przyjemność.

Tak samo jest ze sztuką. To nie musi być
pierwsza potrzeba, to może być przyjemność.
Dlatego to, co Cię odwiedzie od tego głosu, co
pomoże Ci z tym głosem pracować, to spojrzenie
na siebie z troską.



 
Czego pragniesz?

Czego na ten moment potrzebujesz?

Jaki jeden element, jaka jedna zmiana
sprawiłaby, że pojawiłby się na Twojej twarzy
szczery uśmiech?

Co dla Ciebie znaczy określenie: korzystać z
życia?

Co dzisiaj zrobisz TYLKO DLA SIEBIE?

Spójrz na siebie troskliwie, jakbyś miała się sobą
czule zaopiekować. Jakbyś miała się
zaopiekować swoją przyjaciółką albo swoim
przyjacielem.

Zadaj sobie pytania dotyczące Ciebie:
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Żeby odejść od tego głosu, nastaw radary na
własne potrzeby. Dostrzeż to, czego Ty
potrzebujesz. Przestań koncentrować się na
potrzebach innych. Skup się na swoich własnych
potrzebach i zacznij je zaspokajać. Nikt za Ciebie
tego nie zrobi. Nikt nie ma mocy dać Ci
przyzwolenia, jeśli Ty sama sobie go nie dasz. Ta
rozgrywka toczy się wewnątrz Ciebie.

Jeżeli masz potrzebę tworzenia, malowania - to
twórz i maluj. I nie targuj się ze sobą, nie słuchaj
głosu, który Ci mówi, że skoro nikt tego nie kupi,
tworzenie jest bez sensu, bo w tym czasie
mogłabyś umyć naczynia albo posprzątać dom.

Słysząc ten głos, zaopiekuj się sobą. Skoro taka
jest Twoja potrzeba, jeżeli chęć tworzenia jest w
Twoim sercu, pozwól sobie ją spełnić. Z pustego
nawet Salomon nie naleje. Jeżeli dajesz coś od
siebie innym, ale sama w sobie jesteś na minusie
i nie masz wypełnionego kubka troski o siebie,
niestety będziesz sprawiać, że ludzie, którym
dajesz z pustego, będą zaciągać u Ciebie dług. 
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Oni to będą czuć. Dla nich to też nie jest fajne, że
coś od Ciebie dostali i widzą, że czujesz się z tym
źle, czujesz się pokrzywdzona, poszkodowana,
biedna, zarobiona, umęczona, bo nic w tym życiu
dla Ciebie nie ma.

Najpierw musisz zadbać o to, żeby zaspokoić
swoje potrzeby, żeby potem móc z radością
dzielić się owocami swojej pracy z innymi. 

Najpierw Ty i Twoje potrzeby. Taka jest recepta
na ten głos.

Ta kwestia jest bardzo ważna i głęboko wierzę, że
świadomość istnienia tego głosu i wskazówki, jak
nad nim pracować, pozwolą Ci dojść do tego,
czego pragniesz, zaspokoić Twoje potrzeby i
wydostać się z tego koła Pokrzywdzonej, jeśli
oczywiście rozpoznajesz ten głos lub jego
refleksy u siebie. Nawet jeśli niewielka jego część
się u Ciebie pojawia, koniecznie nad nią
popracuj. Trzymam za Ciebie kciuki!



Czarnowidztwo
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Opowiem Ci o głosie, który nazwałam
Czarnowidztwem. Jest on we mnie bardzo silny,
ponieważ mam niesamowitą zdolność widzenia
przyszłości w barwach zdecydowanie innych niż
różowa.

Głos ten charakteryzuje się tym, że zawsze widzi
wszystko w czarnych barwach. Zakłada on
najgorsze scenariusze, przekonuje Cię, że dana
rzecz jest niemożliwa, ona nie może się udać. By
to osiągnąć, pokazuje wszystkie prawdopodobne
przeszkody na drodze do celu. 

Głos, który wierzy, że na pewno
coś pójdzie nie tak...
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Kiedy wchodzisz w tę spiralę lęku, pytając wciąż
o to, co będzie, jak się nie uda, to sprawdź,
proszę, czy pod spodem nie ma zgoła zupełnie
czegoś odwrotnego czyli obawy przed sukcesem,
przed wygraną.

Może nawet nie uświadamiasz sobie tego, ale
boisz się, że jeśli uda Ci się zarabiać na swojej
pasji, to znajomi z dotychczasowej pracy, z
którymi chodzisz w piątki na piwo, bo nareszcie
weekend, piątek - piąteczek - piątunio, odsuną
się od Ciebie?

W końcu są to ludzie, z którymi dzielisz
przekonanie, że praca musi być ciężka i
nieprzyjemna, a Ty musisz ostatkiem sił dotrwać
do weekendu. Może boisz się tej pustki i
samotności, która nastanie, kiedy Twoja praca
będzie lekka, przyjemna, z sensem i do której
będziesz siadać w poniedziałek z uśmiechem na
twarzy? 
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Być może ci ludzie nie będą chcieli już się z Tobą
spotykać, bo już nie będziesz mogła narzekać z
nimi na trudy pracy, być może odrzucą Cię, bo
już nie będziesz ich rozumieć, może będzie Ci
głupio chwalić się, że teraz masz fajne życie,
może Cię odrzucą, bo będziesz miała lepiej?

Ten przykład wcale nie jest oderwany od życia.
Poznałam na różnych kursach kobiety, które bały
się, że jeśli staną się niezależne finansowo,
odejdą od męża. Tak naprawdę ciągnęły swoją
relację tylko z racji na finanse - i to je blokowało
przed sukcesem.

Jeśli czujesz, że nawiedzają Cię czarne
scenariusze i podejrzewasz sabotaż, który
przejawia się w myślach “to jest niemożliwe, to
się nie może udać” - zastanów się, czy w
rzeczywistości nie boisz się doprowadzenia
projektu do końca, bo wiesz, że po drodze będzie
trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba będzie coś
odrzucić, a nie jesteś na to jeszcze gotowa? 
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Warto pamiętać, że takie zagadnienia mogą kryć
się pod Czarnowidztwem, ale nie muszą. Może
być tak, że na pytanie “Co, jeśli mi się uda?”
pojawia się myśl, że wszystko będzie OK, nawet
biorąc pod uwagę fakt, że po drodze trzeba
będzie ponieść pewien koszt, na który się godzisz. 

Jeśli mimo tego nadal nawiedzają Cię czarne
scenariusze, by się temu przyjrzeć, możesz sobie
po prostu popłynąć i wyobrazić najgorszy
scenariusz z możliwych. Czyli np. rezygnujesz z
etatu, bo twoje dzierganie ma potencjał
zarobkowy, masz pierwszych klientów, chcesz
zacząć biznes na poważnie.

I co się stanie, jak nie wyjdzie? Co, jeśli się okaże,
że to nie jest dla Ciebie? Przede wszystkim
zawsze możesz do etatu wrócić, nawet jeśli
powrót do starej pracy nie będzie możliwy,
zawsze można znaleźć inną pracę. Być może w
trakcie trwania tego biznesu trzeba będzie go
trochę zmienić, bo wszystko klaruje się z czasem. 
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Taka perspektywa wyobrażeniowa na zasadzie
“Co, jeśli się nie uda” otwiera myślenie
zdroworozsądkowe i uświadamia, że świat się na
pewno nie skończy.

Mnie Czarnowidztwo często nawiedza przy
promocji produktów. Pojawia się wtedy myśl: ”Co
będzie, jak nikt mojego produktu nie kupi?”. Myślą
przeciwstawną jest stwierdzenie: “Jak nikt nie
kupi, to nikt nie kupi - i tyle. Zrobię następny
produkt, a w międzyczasie wyciągnę wnioski,
dlaczego nikt nie kupił. Może się czegoś nauczę?
Świat się nie zawali tylko dlatego, że jedna
kampania promocyjna się nie udała, że jeden
produkt okazał się nietrafiony”.

Antidotum na Czarnowidztwo jest wywrócenie
czarnych myśli na lewą stronę i sformułowanie
myśli im przeciwstawnych. Jeśli głównym lękiem
jest strach przed porażką, warto uświadomić
sobie, że świat się nie skończy nawet w
przypadku najczarniejszego scenariusza.



 

Z czego muszę zrezygnować albo co
dodatkowego zrobić, żeby zwiększyć szanse
na powodzenie?

Ile mnie ten cel będzie kosztować i czy chcę
tyle zapłacić?

Co mnie czeka na mecie? Czy chcę stać się
osobą, która dokładnie to osiągnęła?

Jak to wpłynie na relacje z ludźmi, z
najbliższymi?

Przed kim wolałabym ukryć, że się udało?
Dlaczego?

Co się wydarzy, jeśli naprawdę się nie uda?

Jeśli przeraża Cię myśl, że to się nie uda, zadaj
sobie następujące pytania:
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Szkło
powiększające
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Kolejnym głosem, o którym chcę opowiedzieć,
jest Szkło Powiększające. Inną jego nazwą jest
Perfekcjonistka.

Głos ten zbliża nas do jednego wybranego
elementu projektu tak bardzo, że nie jesteśmy w
stanie dostrzec szerszego kontekstu.

W takiej sytuacji widzimy tylko jedną rzecz i ona
wydaje się szalenie ważna, więc skupiamy się na
niej tak intensywnie, że dostrzegamy każdy
paproch, każde zadrapanie, te wszystkie
drobiazgi, które według nas wymagają
dopracowania, bo kuleją. 

Inaczej: głos Perfekcjonistki.
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Zazwyczaj są to takie drobinki, które w ujęciu
szerszym nie mają żadnego wpływu na projekt
albo ten wpływ jest tak znikomy, że w zasadzie
nieistotny.

Niestety z powodu Szkła Powiększającego
wpadamy w pułapkę, bo niby działamy, projekt
posuwa się do przodu, ale w rzeczywistości
blokujemy się na jednym elemencie, który ma
drugorzędne znaczenie, i mielimy go w kółko od
nowa. Zmieniamy, poprawiamy, wyrzucamy,
znowu zmieniamy, pytamy innych o opinie,
zmieniamy i jeszcze raz pytamy, budzimy się w
środku nocy zlani potem, co z tym zrobić?, jak to
ugryźć?, jesteśmy nieobecni przy kolacji, bo
ciężko przestać o tym myśleć… 

Przyznam się, że czasami też tak mam, też
wpadam od czasu do czasu w taki kołowrotek,
kiedy nachodzi mnie myśl, żeby zmienić nazwę
mojego bloga i biznesu na jakąś bardziej
chwytliwą.
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Na razie z braku pomysłu na nazwę działam pod
imieniem i nazwiskiem, ale zdarza mi się budzić
w środku nocy i sprawdzać, czy jakaś domena
www jest dostępna, czy nick na Instagramie jest
wolny itd. Nie mogę przestać o tym myśleć.
Zapętlam się wtedy, rano nachodzą mnie kolejne
pomysły, sprawdzam kolejne opcje, zastanawiam
się, czy może dobrym pomysłem jest zgłoszenie
się z tym do profesjonalnej firmy, bo przecież to
jest takie ważne! A jeśli tak - to do jakiej? 

Równolegle mój czas na pracę mija, bo
zastanawiam się nad czymś, co tak naprawdę
nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.

Zamiast skupiać się na projekcie, zajmuję się
czymś tak naprawdę drugorzędnym. Ale
ponieważ zbliżyłam się do tego elementu bardzo
blisko, widzę go jako coś szalenie ważnego, a nie
jako część budowania marki. Bo umówmy się,
sukces nie zależy tylko od tego, jaką masz nazwę
firmy. Są dużo ważniejsze kwestie. 
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Często widzę, że osoby pod wpływem Szkła
Powiększającego są w stanie uwierzyć, że od
nazwy firmy zależy wszystko! Że od nazwy zależy
to, jak ludzie będą Cię odbierać, czy coś od
Ciebie kupią itd. Nie mówię, że te aspekty nie
mają znaczenia. One są ważne, ale nie
najważniejsze. Nikt od Ciebie nie kupi tylko
dlatego, że Twoja firma fajnie się nazywa. 

Pod wpływem Szkła Powiększającego bardzo
długo potrafią pozostawać osoby, które
zakładają biznes. Blokują się one na kwestiach
koloru przewodniego, fontów, logo… Zapominają
o tym, że przecież z czasem mogą to wszystko
dopracować albo nawet zmienić!

Szkło Powiększające zawsze wyolbrzymia
znaczenie tego, na czym się skupiasz. Często
idzie za tym perfekcjonizm: każdy element ma
być doskonały i w ten sposób zamiast napisać
kilka pierwszych postów na bloga, rozważasz
godzinami, jaki szablon wybrać albo czy menu
ma być z boku czy u góry strony.
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Szkło Powiększające bardzo przejmuje się Twoim
wizerunkiem. Boi się oceny i odrzucenia. Jak to
będzie wyglądać? Co powiedzą inni?

Zauważ, że jest to pseudotroska o to, jak będziesz
wyglądać w oczach innych. Pozostając pod
wpływem Szkła Powiększającego, wydaje Ci się,
że pracujesz nad swoim wizerunkiem, ale tak
naprawdę intencja tego głosu jest taka, żebyś z
tym wizerunkiem nigdy nie wyszła na światło
dzienne.

Celem tego głosu jest sprawienie, żeby
przygotowania przedłużały się w nieskończoność,
żeby nigdy się nie pokazać. Szkło Powiększające
ma na celu maksymalnie opóźnić zapłon. 

Zaczynasz coś robić, szykujesz się do zmiany, ale
zamiast skupić się na priorytetach, spędzasz
czas na pierdołach, które tak naprawdę tylko
opóźniają zmianę. Uwierzcie mi, że w tych
pierdołach można utknąć na lata. Nie na miesiąc
czy dwa, ale naprawdę na LATA.
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Szkło Powiększające fiksuje Cię na jednym
elemencie tak bardzo, żeby stał się on wymówką
przed rozpoczęciem.

Zauważ, w jaki sposób to może Ciebie chronić:
“Już przecież zaczynam, ale najpierw muszę
zrobić to i tamto, teraz jeszcze przygotowuję się”.

Stoisz wtedy w rozkroku, niby działasz, jest
decyzja o zmianie, ale tak naprawdę nic się nie
dzieje, bo zmiana nie nadchodzi.
.
Przekonujesz się np., że “dopiero kiedy będę
miała działającą stronę, zacznę ogłaszać się ze
swoją ofertą”. Pech chce, że ze stroną są ciągle
jakieś problemy, bo grafik nie odpowiada albo
informatyk zawala, albo nie wiesz, jak ta strona
ma wyglądać, więc prace stoją... i Ty stoisz też ze
swoją zmianą. Może to trwać bardzo długo.



 

Czy mogę bez tego żyć?

Czy mogę bez tego zacząć?

Czy mogę bez tego elementu działać?

Dobrymi pytaniami, które zbijają z pantałyku
Szkło Powiększające, są:

Mówiąc konkretniej:

Czy mogę prowadzić firmę, nie mając logo i
pieczątki? Tak.

Czy mogę założyć bloga, nie mając płatnego
szablonu? Tak, oczywiście.

Czy mogę zaprezentować biżuterię na sprzedaż,
nie mając profesjonalnego pudełka? Tak,
oczywiście!
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Serio. Nie daj się zwieść pierdołom. To, co Szkło
Powiększające przedstawia Ci jako podstawę
Twojego wizerunku i podstawę do tego, żeby
zacząć działać, jest Ci niepotrzebne. A na pewno
nie jest Ci potrzebne na początku. Jest to fajne
ćwiczenie - zobacz, jak wielu rzeczy nie
potrzebujesz wcale, żeby tworzyć, czy żeby
wprowadzić zmianę, o której marzysz!

Oprócz tego uważaj, bo Szkło Powiększające
będzie Cię porównywać, żeby Cię jeszcze
bardziej zniechęcić do pokazania się ze swoim
“nieidealnym” efektem.

Czyli Ty już się przygotowujesz, ale Twoje Szkło
Powiększające będzie cały czas starało się
przekonywać Cię, że to, co jest już przygotowane,
nadal jest niewystarczająco dobre. Jego
perfekcyjne oko porówna Twoją pierwszą próbę
malowania farbami olejnymi z arcydziełem z
muzeum. Twoje pierwsze projekty graficzne
zestawi z projektami tworzonymi przez osobę, z
kilkuletnim doświadczeniem.
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To wszystko ma na celu opóźnienie zapłonu. To
wszystko ma na celu sprawić, że będziesz się
czuć niewystarczająco dobra, żeby pokazać się
światu ze swoją twórczością lub ofertą.

Nie porównuj swojego zaplecza z czyjąś sceną. 

Za świetnymi dziełami kryje się mnóstwo
nieudanych prób, lata ćwiczeń i pracy. Jeśli
porównywanie się z innymi twórcami źle na
Ciebie wpływa, przestań ich obserwować.

Zaufaj mi, wiem, co mówię! Kliknij “unfollow” i nie
patrz. Idź swoim tempem. Masz swoje życie i
swój czas, żeby osiągnąć to, do czego rwie się
Twoje serce. Będzie jak najbardziej w porządku,
jeśli do wyznaczonego celu dojdziesz o
właściwym dla siebie czasie.

Jeśli teraz włącza Ci się czerwona lampka -
kolejna wymówka, że przecież nie możesz
przestać oglądać i podpatrywać, co inni twórcy
robią, bo przecież chcesz się inspirować...



 

Mam dla Ciebie propozycję:

Inspiruj się artystami, którzy działają w innych
dziedzinach niż Ty.

Rysujesz portrety? To może obserwuj osoby,
które malują kwiaty. Jesteś projektantem
biżuterii, to może obserwuj florystów i malarzy
albo architektów wnętrz. 

Inspiracje mogą do Ciebie przychodzić z różnych
dziedzin, nie musisz być cały czas w kontakcie z
tym, jak inni działają w Twojej technice.

To da Ci też pewnego rodzaju świeżość
spojrzenia. Unikniesz też dublowania, bo
oglądając pewne rzeczy, czasami nieświadomie
nimi przenikamy.

Zupełnie się nie bój, że to Cię zuboży, wręcz
przeciwnie!
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Rozmowa z głosem Perfekcjonistki

ćwiczenie



Sabotażysta
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Na koniec opowiem Ci jeszcze o głosie
Sabotażysty. Jest to głos, który zawsze pojawia
się na koniec.

Już masz dopiąć projekt, wysłać pracę na
konkurs, wystartować ze sprzedażą - i nagle coś
się dzieje. Coś niecierpiącego zwłoki. Jest to coś
niby pierdołowatego, ale przez moment wydaje
się super ważne.

Sabotażysta podsunie Ci cokolwiek, bylebyś
odpuściła dopięcie projektu. Na pewno znasz
osoby, które zdały wszystkie egzaminy, napisały
pracę magisterską, ale nie przyszły się obronić i
dlatego nie mają magistra...

Czyli głos, który się pojawia tuż
przed końcem.
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Czasami to są głupoty, na które Sabotażysta Cię
namawia. Na przykład namówi Cię na wieczór
picia wódki akurat przed obroną pracy
magisterskiej. Rano obudzisz się z bólem głowy
albo zaśpisz na obronę i stwierdzisz, że tak
widocznie miało być. Po prostu spiłaś się dzień
wcześniej i nie dasz rady albo już jest po
ptakach, bo zaspałaś. 

Wtedy Sabotażysta pogłaszcze Cię po główce i
potwierdzi, że “To nie Twoja wina, zawinił kac”, a
Tobie od razu zrobi się lżej na duszy.

Prawda niestety jest taka, że dałaś się zwieść na
końcówce. To jest trochę tak, jakbyś po
przebiegnięciu maratonu stanęła na kilka metrów
przed metą i stwierdziła, że nie możesz dalej biec,
bo obtarł Cię but. Ściągasz więc go, zdejmujesz
skarpetkę, masujesz stopę, przy okazji musisz się
napić, bo podczas maratonu trzeba się
nawadniać - to logiczne! Zapominasz jednak, że
nie robisz tego we właściwym momencie... 
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Sabotażysta potrafi być do bólu logiczny i
racjonalny, a swoje asy wyciąga z rękawa w
decydującym momencie tuż przed finiszem.

Już wszystko jest gotowe, już tylko pozostaje
przeciąć nożyczkami burmistrza wstęgę - i wtedy
Sabotażysta mówi, że nie ma nożyczek, bo się
zgubiły i w tej sytuacji nie przecinamy. 

Wiesz, kiedy student najchętniej sprząta swój
pokój? Przed kolokwium, bo to Sabotażysta woła,
że skoro od miesiąca nie umył podłogi, to trzeba
to zrobić teraz, jak najszybciej! To jest prawda, w
końcu podłoga tak długo nie była myta, ale
przecież można to zrobić kiedy indziej, bo teraz
nie jest na to pora. 

Inny przykład? Masz ostatni dzień, żeby iść na
pocztę i wysłać swoją pracę na konkurs. Tuż
przed wyjściem, które zostawiłaś na ostatnią
chwilę, orientujesz się, że lodówka się zepsuła, a
Ty masz pełną zamrażarkę.
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Zamiast jechać na pocztę, pakujesz zawartość
zamrażarki do samochodu i jedziesz do znajomej,
żeby uratować chociaż część jedzenia. Nie lubisz
marnować jedzenia, to nie w Twoim stylu.

Jesteś eko, zero waste i te sprawy. Zanim
ogarniesz lodówkę i przewóz, zamykają pocztę, a
Ty mówisz: no trudno, to nie zależało ode mnie,
akurat tak się złożyło.

Jaki jest sposób na Sabotażystę? Kiedy coś Ci
się wydaje ważniejsze od ukończenia projektu,
zapytaj siebie, czy będziesz pamiętać za rok czy
dwa, że to zrobiłaś?

Czy za rok powiesz: “Dokładnie rok temu starłam
kurze z parapetów”? Raczej nie. Ale już to, że rok
temu miałaś sesję i ją zdałaś - albo i nie -
będziesz pamiętać.



 

Czy będziesz pamiętać za rok czy dwa, że to
zrobiłaś?

Czy nikt nie ucierpi, jeśli tego nie zrobię?

Twój priorytet tkwi w tym, co będziesz pamiętać
w dłuższej perspektywie czasu.

Kiedy masz kończyć projekt, ale wydarza się coś
niecierpiącego zwłoki, zadaj sobie pytanie:

Jeśli jedziesz na przegląd piosenki aktorskiej, a
kierowca przed Tobą potrąca rowerzystę i
odjeżdza, to spisanie rejestracji uciekiniera i
pomoc rowerzyście okażą się za rok ważniejsze
niż próba w konkursie.

Innym pytaniem, które możesz sobie zadać, gdy
coś się dzieje, jest:

Zauważ, że tak poważne sytuacje mają miejsce
naprawdę rzadko. A sprzątanie poczeka :)
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Rozmowa z Sabotażystą

ćwiczenie



Zakończenie
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Mam nadzieję, że opis tych głosów oraz strategii
wewnętrznego krytyka wiele Ci wyjaśnił.

Może już wiesz, które głosy słyszysz częściej, a
które rzadziej? A może znasz te głosy, ale
nazywasz je inaczej? Może zauważasz
przekonania, które się za nimi kryją, czyli widzisz,
w co każą Ci wierzyć te głosy?

Jestem bardzo ciekawa Twoich przemyśleń i
sprawisz mi wielką przyjemność, jeśli zdecydujesz
się do mnie napisać i się nimi ze mną podzielić!

Czyli o tym, że wszystko się łączy.



Lena Grzesik - lenagrzesik.pl                                                 96

 

Trzymam kciuki za Twoje rozeznanie głosów i
pracę z nimi. Pamiętaj, że lista głosów jest
otwarta. Każdy ma swoje głosy, u każdego one
mówią troszeczkę inaczej, bo używają tych
zasobów, które każdy z nas ma w głowie.

Możesz dowolnie dodawać swoje głosy, nazywać
je po swojemu, zauważać własne schematy i je
przepracowywać.

Mam nadzieję, że pytania i ćwiczenia otworzą
Twoje myślenie na nowe ścieżki. Jeśli ten kurs
jest dla Ciebie źródłem odkryć czy przemyśleń,
będzie mi szalenie miło, jeśli się nimi ze mną albo
ze światem podzielisz.

Możesz to zrobić na Instagramie, Facebooku czy
w gronie przyjaciół. Jeśli udało mi się Tobie
pomóc, niech ta dobra wieść się rozniesie jak
najszerszym kręgiem :)

Trzymaj się ciepło, pa!


