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Úklid v hlavě
skrz psaní
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Moje milá,
v dnešním světě, plném informací a podnětů, které se na nás valí ze
všech stran, je snadné se ztratit.
Zamotat se do nekonečného proudu myšlenek, starostí, tragických
scénářů... a začít se topit ve vlastním mentálním chaosu
Dneska se s tebou proto chci poděli o 3 kroky, jak si uklidit v hlavě
pomocí psaní. O metodu, kterou jsem si sama vypracovala za roky
psaní deníku, a která mě nikdy nechá ve štychu.

KROK 1: Volné psaní
Cílem volného psaní je dostat své myšlenky za hranice vlastní
hlavy, hodit je na papír, abys sis je mohla prohlédnout z
nového úhlu pohledu.
Ber psaní jako procházku chaotickým světem uvnitř své hlavy.
Nastav si na mobilu časovač (třeba na 5 minut)
Vezmi si deník/kus papíru a popisku a začni PSÁT.
Piš bez přestávek celou dobu, než budík zazvoní. Ruka by
se měla po celou dobu pohybovat po papíře
- Věty nemusíš dokončit – můžeš začít psát jednu myšlenku, v
půlce větu přerušit a začít psát novou větu.
- Neřeš pravopisné chyby, čárky, tečky, velká písmena…

- Pokud tě zrovna nic nenapadá, klidně na papír piš „Nevím.
Nevím. Blbost. Nic“ nebo opakuj dokola poslední napsané
slovo, než tě zase něco napadne.
- Pokud ses zasekla a vůbec nevíš, jak pokračovat, začni
popisovat, co jsi včera celý den dělala.

KROK 2: Úklid
1. Celý výplod svého volného psaní si přečti od začátku do
konce.
2. Vezmi si zvýrazňovač nebo propisku a zkus si v textu
podtrhnout důležité části, věnující se tématu, se kterým se
zrovna potýkáš.

KROK 3: Pochopení
Teď přichází čas, dát všemu nějakou formu, vnést světlo a
jasnost do tmy a chaosu.
1. Připrav si čistý papír a seznam otázek, které najdeš níž
2. Zkus na každou otázku najít odpověď ve svém napsaném
textu
3. Pokud tě napadnou další, doplňující myšlenky, pokud se ti
vyvalí další s tím spojené emoce... vše si zase zapiš
Vnímej, jak se neuchopitelná hromada začíná hroutit a tvé
myšlenky najednou začínají dávat větší smysl...

Otázky
Co mě teď nejvíc trápí?
Čím se teď zabývám? Co mi na mé současné situaci nejvíc vadí? Kam
směřují moje myšlenky? Čeho nebo koho se týkají?
Proč mě to trápí?
Proč je to pro mě důležité? Co se stane, když tento problém/tyto
problémy nevyřeším?
Co chci, aby bylo jinak?
Co mi na současné situaci nejvíc vadí? Co je podle mě špatně?
Co pro to teď můžu udělat?
Co je v mých silách? Co můžu ovlivnit? Jaké drobné změny a kroky
můžu podniknout, abych se cítil(a) líp?

Nestres
Chceš získat komplexního průvodce prací s
emocemi a stresem skrz tělo, dech a techniky
terapeutického psaní?

To mě zajímá

