O co mi tak naprawdę chodzi?
- minitrening online dla kobiet wrażliwych.

Agnieszka Kaźmierczak

::::: ODPOCZYNEK :::::
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::::: ODPOCZYNEK :::::

ODPOCZYNEK to zdecydowanie potrzeba każdego z nas bez względu na płeć,
wiek, status, miejsce zamieszkania, czy to, czym się każdego dnia zajmujemy.
Gdy jestem wypoczęta, to mam w sobie:
 wyciszenie
 życzliwość
 wdzięczność
Gdy jestem wypoczęta, to jestem:






energiczna
pogodna
szczęśliwa
rozpromieniona
zmobilizowana

Zapraszam Cię do wykonania ćwiczenia dotyczącego odpoczywania. Moja
propozycja jest taka, byś zrobiła je nawet kilkukrotnie tak, byś zawsze pod ręką
miała wachlarz możliwości wspierających Twój najlepszy poziom codziennej
energii. Odrób zadanie naprawdę solidnie!
Gotowa? To… ruszamy!
Pomyśl sobie, jaki jest Twój ulubiony sposób odpoczywania.
Twój ulubiony sposób odpoczywania! Taki,…
po którym jesteś pełna energii jak *gazela na prerii.
Masz?
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Pomyśl o tym sposobie w najdrobniejszych szczegółach. Zrób to tak, jak byś
składała zamówienie wróżce i na tyle dokładnie, by od razu wiedziała, co ma
robić, by Ci to zorganizować. Pamiętaj, Twój cel to stan absolutnego
odpoczynku, w sposób dla Ciebie absolutnie upragniony. Nie rób sobie żadnych
ograniczeń! Po prostu bądź ze sobą szczera i z głębi serca podyktuj jej to.
[miejsce na notatki]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ale…
No niestety, wydarza się coś i okazuje się, że wróżka z niewiadomych powodów
nie może teraz tego spełnić. Przykro mi. Dobra wiadomość jest taka, że wróżka
jest bardzo zaangażowana i wciąż chce wykonać swoje zadanie. Pyta Cię o opcję
lekko zastępczą, tak zwany plan „b”. Pomyśl, jak mógłby wyglądać
Twój odpoczynek w tej wersji i opisz go!
[miejsce na notatki]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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I gdy wszystko jest już prawie gotowe, gdy już masz to mieć…
No, niestety…
Co za pechowy czas! To też nie może być zrealizowane. Na szczęście wróżka nie
odstępuje, jest przy TOBIE i wciąż bardzo chce, byś do jasnej ciasnej, w końcu
jakoś wypoczęła. Powiedz jej, co ma w tych nowych okolicznościach zrobić.
[miejsce na notatki]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Masz? Pięknie!
A tu znowu krach! Sytuacja jest po prostu krytyczna. Tym razem wróżka musi
na chwilę opuścić Cię przed tym, zanim zadanie zostało wykonane. Co zrobisz
teraz, by jednak jakoś odpocząć? Musisz to zrobić dla dobra swojego i innych.
Poszukaj, co w tej sytuacji wciąż zależy od Ciebie i co postanawiasz?
[miejsce na notatki]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

A teraz możliwe, że już naprawdę Cię zdenerwuję. Wybacz, ale…
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Wyobraź sobie, że coś przerywa Ci ten właśnie błogo zapowiadający się relaks i
co więcej, ten sposób nie będzie dostępny przez najbliższe trzy dni. Jak teraz
zadbasz o swój odpoczynek? Ufam, że masz swój plan awaryjny. Cokolwiek!
[miejsce na notatki]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ouf…
Na dzisiaj to wystarczy! Czas iść na spacer po radość własnego oddechu.
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Potrzeba to jest coś innego niż to, co da się wziąć do ręki, dotknąć albo zrobić.
Na co dzień naturalnie mówimy i słyszymy, potrzebuję samochodu, nowego
telefonu. Potrzebuję nowej sukienki. Muszę wyjść na imprezę. Muszę teraz wypić
kawę. Chcę nowy rower. Chcę rolki, wycieczkę. Chcę! Chcę i chcę.
Chcę coś, czegoś ze świata materialnego albo jakiegoś działania. I żeby było
jasne, wszystko z tym jest w porządku. Jak najbardziej. To, co jest istotne a dla
mnie było odkrywcze na miarę Kolumbowej Ameryki to to, że te rzeczy
materialne to jest nic innego jak różne sposoby zadbania o coś głębszego.
O coś, co jest dla mnie życiowo istotne przez dłuższy czas i nie jest z tą konkretną
rzeczą ani działaniem tożsame.
Mogę wybierać różne sposoby działania i wciąż dbać o tę samą wartość. To się
dzieje też wtedy, gdy się nad tym nie zastanawiam. Ale jeśli wiem, że dana
materia zaspokaja, dba o ważną dla mnie wartość życiową to po pierwsze
mam świadomość samej siebie i tego, czym w życiu się kieruję. A po drugie
w razie sytuacji, kiedy nie mogę tego czegoś mieć albo zrobić, czyli tej sukienki,
tego auta, tej wycieczki to mogę swobodnie sięgnąć po jakiś substytut. Po coś
innego co może trochę słabiej, ale też zadba o to, o co mi tak naprawdę w głębi
serca chodzi.
Marshall Rosenberg mówi, że potrzeba jest wyrazem naszej energii życiowej. Jest
tym, czym dla rzeki nurt. Dlatego uważa, że za każdym naszym działaniem stoi
jakaś potrzeba.
Wszystko, co robimy albo nie robimy to właśnie po to, by zadbać o jakąś
potrzebę.
Wszyscy na Ziemi mamy takie same potrzeby bez względu na płeć, wiek, status,
miejsce zamieszkania czy to, czym się każdego dnia zajmujemy.
To, co nas różni to właśnie materia, którą wybieramy, by o nie zadbać.
Potrzeb jest nie więcej niż 100, a sposobów dbania o nie tyle ilu ludzi. Jest też
tak, że rozwojowo na poszczególnych etapach życia, co innego jest dla nas
priorytetem i mamy też inne, swoje ulubione sposoby dbania o nie. To się
zmienia. Inaczej o potrzebę ruchu zadbamy w trosce o niemowlę, inaczej
o nastolatka, inaczej o sportowca w sile wieku, a inaczej o osobę na oddziale
rehabilitacyjnym. Ale potrzebę mamy tą samą, w tym przypadku potrzebę
ruchu.
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::::: lista potrzeb życiowych :::::
potrzeby neurowegetatywne: oddychanie, uderzenia serca, eliminacja
potrzeby fizjologiczne: pożywienie, picie, sen, reprodukcja




























Odpoczynek
Być zauważoną
Odpowiedzialność
Otwartość
Inicjatywa
Cisza
Spokój
Samookreślenie
Odwaga
Autentyczność
Ochrona
Bliskość
Prostota
Ruch
Spontaniczność
Zaufanie
Swoboda
Zaangażowanie
Niezawodność
Dzielenie się
Humor
Bycie
wysłuchanym
Przynależność
Ład
Radość życia
Współpraca

 Nowe
doświadczenia
 Przestrzeń
 Szacunek
 Zabawa
 Wiedza
 Porozumienie
 Lekkość
 Siła
 Miłość
 Kontakt
 Prywatność
 Wspólnota
 Kreatywność
 Optymizm
 Współczucie
 Hojność
 Struktura
 Oryginalność
 Uwaga
 Dotyk
 Porządek
 Szczęście
 Trwałość
 Pomoc
 Elastyczność
 Równowaga
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Relacje
Partnerstwo
Rozwój
Dokonywanie
wyborów
Tolerancja
Akceptacja
Uznanie
Sprawność
Moc
Intymność
Bezpieczeństwo
Empatia
Czułość
Inspiracja
Przyjemność
Sens
Różnorodność
Świętowanie
Wymiana
Wsparcie
Integracja
Współtworzenie
Samorealizacja
Harmonia
Radość
Wolność

Nazywam się Agnieszka Kaźmierczak. Pomagam wrażliwym kobietom lepiej się
rozumieć i prawdziwiej żyć, nawet jeśli w działaniu kręcą się w kółko.
Jestem terapeutką i pedagogiem specjalnym - POROZUMIENIOWYM. W taki
sposób myślę o sobie od kiedy poznałam Komunikację Serca.
Moim hasłem przewodnim jest U/słyszeć Siebie bo głęboko wierzę, że dzięki
jasności o co nam chodzi, w relacjach z innymi jesteśmy swobodnie prawdziwe,
a w życiu szczęśliwe.

*Gazele za „Wikipedia” – to antylopy średniej wielkości. „Zamieszkują północne i wschodnie tereny
Afryki, zachodnią i środkową Azję oraz część Półwyspu Indyjskiego. Zamieszkują
przeważnie tereny bezleśne, stepy oraz pustynie.” Preria z kolei, to „formacja
roślinności o charakterze stepowym występująca w centralnej części Ameryki
Północnej, na Wielkich Równinach.”
Jednym słowem, poniosła mnie wyobraźnia. 
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