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PO CO CI WARTOŚCI?
O tym dlaczego warto mieć własny system wartości, powiedziałam
ze szczegółami na blogu: adorosa.pl - wartości.
Dostępna jest też wersja video pod tym samym adresem :). Nie
będę więc się rozwodziła nad tym ponownie. Podsumowując:
Wartości upraszczają
życie, a już szczególnie
podejmowanie decyzji.
Dzięki znajomości swoich
własnych zasad, podstawy
już są i można w obliczu
decyzji przejść od razu do
szczegółów.
Wartości determinują
priorytety. Dzięki temu
łatwiej wyznaczyć sobie
cele i zadania, które będą
prowadziły do ich
realizacji. Działa to jak
mapa wskazująca kierunek
działań.
Można mieć w życiu wizję swojej przyszłości, ale wcale nie
trzeba. Wystarczy określić wartości. Wtedy presja na
perfekcyjne życie staje się zdecydowanie mniejsza.
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DLACZEGO JA
O TYM PISZĘ?
Zastanawiasz się pewnie, jakie mam w ogóle kompetencje do tego
żeby coś radzić na ten temat? W zasadzie to mogłabym tutaj
podeprzeć się faktem ukończenia studiów magisterskich z
zarządzania ze specjalizacją psychologiczną. Dorzuciłabym
jeszcze, że w temacie psychologii pozytywnej siedzę nie od dziś,
że miałam okazje szkolić innych, oraz że połknęłam już sporo
literatury. Ale nie uważam żeby to były wystarczające argumenty.

Przede wszystkim tak samo jak każdy
młody dorosły
przechodzę te
dylematy na własnej
skórze. A poniższe
ćwiczenie jest właśnie
rezultatem
wielomiesięcznych
przemyśleń, lektur i
analizy własnych
decyzji.
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CZY TO JEST PRZEPIS
NA ŻYCIE?
Nie. Holistyczna mapa nie jest receptą na dobre życie. Nie ma tu
gotowych odpowiedzi. Celem ćwiczenia jest stworzenie poręcznej
ramy, w której łatwiej ustrukturyzować swoje myśli. Dzięki temu,
że nie narzucam treści, Ty zachowujesz swoją autonomię. Ani na
chwilę nie tracisz kontroli nad sytuacją. A z drugiej strony,
bawienie się tą metodą daje Ci elastyczność działania. Można tu
wpleść absolutnie wszystkie ważne dla siebie kwestie, nawet jeżeli
wydają się błache na pierwszy rzut oka.
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ZANIM PRZEJDZIEMY
DO RZECZY
Zanim przejdę do samego procesu, kilka założeń, które
proponuję poczynić:
To jest podejście holistyczne. Popatrz na wszystko, na całe
swoje życie. To nie jest pomysł na to jak poradzić sobie tylko z
wątpliwościami, co do kariery albo tylko z rodzinnymi
problemami. Wszystkie sfery życia są systemem naczyń
połączonych - jak ruszysz jedno to reszta poleci jak domino.
To nie jest gotowiec. Ja Ci tu nie powiem "jak żyć", proszę
bardzo, oto Twoja lista wartości, idź i bądź szczęśliwa. Głównie
dlatego, że zmagam się z własnymi dylematami, więc co
dopiero z czyimiś. W tym ćwiczeniu proponuję jedynie metodę
analizy, narzędzie do samodzielnego użytku. Taka lajfstajlowa
Ikea do samodzielnego złożenia.
To nie jest wyryte w kamieniu. Nie chodzi o to, żeby sobie coś
tam podefiniować i się tym życiowo usztywniać. Według mnie
jedyne sensowne podejście, to zaakceptowanie faktu że te
wartości i zasady będą ulegały zmianom w czasie. Jasne, fajnie
by było sobie podefiniować raz na zawsze i z głowy. Tyle, że
albo skończyłabym z ogólnikami, które i tak mi nic nie
załatwiają albo bym utraciła elastyczność na zmieniające się
warunki życia. A nie to jest celem całego tego ćwiczenia.
Rezlutat ma ułatwiać życie, a nie komplikować.
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JAK TO DZIAŁA?
Jak w przypadku większości tego typu metod, będzie to robota
papierkowa. Dosłownie.
Potrzebne będą:
Nożyczki
Dużo cierpliwości
Arkusz Holistyczna mapa (na następnych dwóch stronach).
Co zrobić:
Arkusz drukujemy i wycinamy wszystkie kształty. Ma to klimat
trochę przedszkolny, ale jako że jesteśmy właśnie na etapie
bardzo podstawowym, to nawet pasuje. Całe ćwiczenie od tego
momentu będzie się składało z 3 części.
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Holistyczna mapa

ARKUSZ PODSTAWOWY
WYTNIJ I ZACZNIJ UKŁADAĆ PORZĄDEK SWOJEGO ŻYCIA
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Holistyczna mapa

ARKUSZ UZUPEŁNIALNY
WYTNIJ I ZAPISZ SWOJE WŁASNE PRIORYTETY

adorosa.pl

ETAP PIERWSZY:
DOMENY
Pierwszą częścią tego ćwiczenia jest określenie ogólnych sfer
życia, w których siłą rzeczy człowiek się porusza. Te ogólne
kategorie zidentyfikowałam analizując materiały na temat
wartości tworzone przez innych. Pojawiły mi się w niej
powtarzające się kwestie, takie jak zdrowie, relacje z innymi
ludźmi czy praca.
Te ogólne sfery można znaleźć na arkuszu w okręgach.
Ważne: Nie jest to zbiór skończony. Z uwagi na swoją sytuację,
doświadczenia życiowe czy preferencje, warto zidentyfikować
własną kategoryzację.
Co robisz na co dzień?
Decyzje dotyczące jakich problemów ostatnio
podejmowałaś?
Jakie dylematy do Ciebie powracają?
Co sprawia Ci trudność, a co Cię cieszy i przychodzi lekko?
Odpowiadając na te pytania, powinnaś zacząć zauważać
pewne ogólne obszary życia z jakimi wiążą się te refleksje.
Nie spiesz się!
Cel: Celem jest wstępne pokategoryzowanie życia. Gdy spojrzysz
na całość życia i zdasz sobie sprawę jak wielowątkowy jest Twój
zwykły dzień, możesz poczuć się przytłoczona.
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Dlatego właśnie, dobrze jest te wszystkie kwestie trochę podzielić.
Jednak nie jest to podział ostry i bezwzględny. Mogą się pojawić
problemy w życiu pasujące do więcej niż jednej kategorii czy na
ich pograniczu. To jest tylko robocza siatka dla przyszłej mapy.

ETAP DRUGI:
PRAGNIENIA
To, czego chcę, zidentyfikowałam właśnie na podstawie analizy
swoich już podjętych życiowych decyzji, które mnie
satysfakcjonują. Chodzi tutaj o wypisanie rzeczy, które chcę mieć
w swoim życiu, kwestii na których chcę się skupiać. I tutaj już
warto być precyzyjnym.
Te bardziej skonkretyzowane terminy można znaleźć na
paskach w arkuszu Holistyczna mapa.
Ten zbiór powinien być w moim odczuciu zamknięty, bo
rzucamy konkretami. Ale jak najbardziej z czasem moja mapa
ewoluuje - niektóre dodaję, inne usuwam.
Nie ma głupich ani śmiesznych pragnień! Jeżeli ważna była dla
mnie Joga, to ją wpisałam. Podobnie jak chcę mieć w życiu
seriale czy czas na wysyłanie bliskim kartek
okolicznościowych. Nie ma tu złych odpowiedzi.
Pytania które warto sobie zadać to:
Co mnie cieszy?
Co lubię robić gdy jestem sama?
O czym myślę gdy odpływam jadąc autobusem?
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ETAP TRZECI:
MAPA ZALEŻNOŚCI
Zdefiniowanie zależności pomiędzy pragnieniami a domenami
było dla mnie najtrudniejszą częścią i zajęło mi najwięcej czasu.
Cały myk polega na tym, żeby z tej rozsypanki elementów ułożyć
swoje spojrzenie z lotu ptaka. Taki system naczyń połączonych.
Duże sfery mogą na siebie zachodzić, mogą być przetykane
pragnieniami. Można je ułożyć na planie każdej dowolnej figury koła, krzyża, kwadratu.
Cel: Chodzi o to żeby mieć w głowie taki skonkretyzowany obraz
tego czego ja właściwie chcę, co mi służy, jak chcę żeby wyglądało
moje życie, wraz z jego wszystkimi zawiłościami. To ma być rodzaj
graficznego podsumowania, które pozwoli ogarnąć całość
wzrokiem i dać poczucie kontroli nad swoim życiem. To jest
właśnie mapa, która pomoże nawigować w momencie
konfrontacji z sytuacją decyzyjną.
Przykład (na kolejnej stronie) - mój układ jest kołowy, chociaż
zdążyłam przerobić gwiazdę, romb i krzyż zanim dotarłam do
okrążnego układu.
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PRZYKŁADY
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MÓJ PIERWSZY RAZ
Moje pierwsze próby stworzenia mapy podjęłam mniej więcej rok
temu. Jak widać niżej, był to baaardzo szczegółowy wykaz.
Obecnie go uprościłam. Pokazuję go jako przykład bardziej
rozbudowanej struktury.
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OPCJONALNIE:
HIERARCHIA
Oczywiście można wprowadzić swoją hierarchię wartości.
Przyznaję, że akurat z hierarchią eksperymentowałam bardzo
długo. Jednak finalnie jej nie wprowadziłam głównie dlatego, że
nie umiem wybrać. Wiele rzeczy z bardzo różnych domen życia
jest dla mnie ważnych.
Wychodzę też z założenia, że w życiu ważna jest harmonia między
różnymi domenami. Nie oznacza to, że wszystkie sfery życia są
zawsze jednakowo ważne. Chodzi o to, że ta hierarchia zmienia
się w czasie. Niekiedy przeważa zdrowie, innym razem trzeba się
skupić na pracy, a są momenty gdy pojawia się potrzeba zadbania
o swój związek.
Jednak to, że ja zdecydowałam się nie układać moich wartości w
żaden hierarchiczny system nie oznacza, że Ty nie możesz. Jeżeli
wiesz, że są rzeczy, które są dla Ciebie bardzo ważne w życiu - jak
na przykład Twoje dziecko czy Twój bardzo ważny projekt
własnego biznesu, to logicznym i uzasadnionym będzie
wystawienie go na pierwszy plan. W takim wypadku można
traktować pozostałe domeny życia (jak np. dom, zdrowie czy
relacje) jako niezbędne zaplecze, które dostarczy sił i środków na
zajęcie się tym najważniejszym elementem życia.
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NA ZAKOŃCZENIE
Na koniec mam dwa wnioski.
Po pierwsze, nie polecam się spieszyć. Do tej metody i swojej
własnej treści dochodziłam w zasadzie kilka lat. Owszem, sama
metoda zaczęła mi się krystalizować trochę ponad rok temu, ale
zanim dotarłam do tamtego momentu, musiałam wiele podobnych
cykli przemyśleń przebyć.
Po drugie, nie musisz tego nikomu pokazywać. Naturalnie jeżeli
czujesz, że chcesz to możesz to zrobić! Natomiast jeżeli czujesz
wewnętrzny przymus, to go porzuć. To może pozostać jedynie
Twoją wewnętrzną różą wiatrów.

Zostańmy w
kontakcie!
Jeżeli chcesz się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami,
wnioskami, czy znaleźć więcej tego typu treści, odwiedź mnie na
adorosa.pl lub napisz do mnie na adorosa@gmail.com
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