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CZĘŚĆ VII – MARZENIA 

Ćwiczenie: „Doświadczenie zabawy i dziecięcego entuzjazmu.” 

Dzięki temu ćwiczeniu będziesz miała okazję do zabawy, odkryjesz spontaniczność i doznasz 

uczucia ekscytacji. Pomoże Ci to wzmocnić spontaniczność i doznasz uczucia ekscytacji. 

Pomoże Ci to wzmocnić poczucie własnej wartości i nauczyć się zdrowego egoizmu. 

To ćwiczenie nauczy Cię, jak obdarowywać siebie czymś miłym. Dzięki niemu docenisz siebie 

i poczujesz się bardziej godna uwagi. Nie są to nagrody za dobre zachowanie, czy 

osiągnięcia, ale za to, że jesteś. 

Wypróbuj kilka z poniższych pomysłów. Zapytaj, przyjaciół i znajomych, co robią, gdy chcą 

się dobrze bawić i dodaj ich metody do swojej listy. Uzupełnij ją również pomysłami, które 

możesz podpatrzyć u bawiących się dzieci. 

1. Wypożycz z biblioteki książkę z dowcipami. Czytaj je na głos sobie i wszystkim tym, 

którzy akurat chcą posłuchać. Nagraj je na kasetę i śmiej się w głos podczas jej oglądania 

lub słuchania. 

2. Wybierz się na poszukiwanie przygód. Przełam utarte schematy. Jeśli zwykle chodzisz do 

opery, wybierz się na koncert rockowy. Jeśli codziennie jesz na obiad mięso i ziemniaki, 

spróbuj dla odmiany jakieś egzotycznej potrawy. Jeśli nigdy nie przeklinasz, pozwól sobie 

na kilka przekleństw. Jeśli przeklinasz za dużo, spróbuj to ograniczyć. Jeśli zazwyczaj 

pijasz kawę, zamów herbatę. Zjedz śniadanie wieczorem i przygotuj kolację wczesnym 

rankiem. 

3. Obejrzyj dobrą komedię. 

4. Zagraj z przyjaciółmi w którąś z dziecięcych gier, na przykład w piłkę, poskacz na 

skakance, zagraj w monopol. Wspinaj się na liny, pohuśtaj się albo pobaw na zjeżdżalni. 

5. Zbuduj zamek z piasku, zrób mu zdjęcie, powiększ je i opraw w ramki. 

6. Zagraj w kulki. Zacznij je kolekcjonować. 

7. Wybierz się do sklepu z zabawkami i coś sobie kup – grę, lalkę albo jakąś niespodziankę. 

8. Namaluj obraz palcami albo ulep coś z gliny. 

9. Nawet  jeśli mówiono Ci, że nie masz słuchu, kup sobie jakiś instrument: dzwoneczki, 

bębenek, cymbałki, flet lub trójkąt. Możesz też zaprojektować własny. Włącz muzykę i 

zamień się w gwiazdę, która zawsze chciałaś być. Niech łyżka posłuży Ci za batutę. Zrób 

tyle hałasu, ile możesz, byleby nie przeszkadzało Twoim sąsiadom. 
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10. Zrób babkę z piasku. 

11. Poćwicz z hula-hoop. 

12. Wybierz się do salonu piękności i zażycz sobie manicure. 

13. Pobiegaj wzdłuż brzegu morza, jeziora lub rzeki, brodź w wodzie i chlap dookoła. 

14. Przeskocz zraszacz do trawy. 

15. Zorganizuj piknik na podłodze w salonie. 

16. Kup na wyprzedaży krzykliwy, szalony, tajemniczy, ekstrawagancki lub tradycyjny 

kapelusz i załóż go do pracy. 

17. Kup sobie gwizdek i gwiżdż. 

18. Pograj w ringo. 

19. Kup sobie skarbonkę i zacznij oszczędzać, tak aby zrealizować ukryte marzenia, takie jak: 

lot balonem, profesjonalna sesja fotograficzna lub namalowanie portretu, lot szybowcem, 

trzymiesięczny kurs tańca (stepowanie, taniec brzucha, funky, jazz – coś, czego zawsze 

skrycie chciałaś spróbować), lekcje śpiewu lub rysunku. 

Ćwiczenie: „Marzenia!” 

W dzienniku podróży stwórz listę swoich marzeń. Wypisz wszystko co przychodzi Ci do 

głowy. Może chciałabyś zakosztować jakiegoś dania? A może zwiedzić ciekawe miejsce? 

Doświadczyć czegoś? Coś zobaczyć? Kiedy tylko przyjdzie Ci coś do głowy natychmiast 

dopisuj do listy, nigdy jej nie zamykaj, niech będzie zawsze otwarta. 

Kiedy już wypiszesz choć jedno, kilka marzeń wybierz 3, które są dla Ciebie najważniejsze, 

a które możesz zrealizować (bo np. nie jest do tego potrzebny duży nakład finansowy). Z całej 

trójki wybierz jedno marzenie, które chcesz zrealizować najbardziej, czym zajmiesz się od 

zaraz. Następnie określ: 

 Cel (marzenie jakie chcesz zrealizować) 

 Kroki jakie musisz wykonać, aby marzenie się spełniło, 

 Środki potrzebne do realizacji marzenia, 

 Osoby, na których pomoc będziesz mogła liczyć, 

 Czas, termin do którego chcesz zrealizować marzenie, 

 Trudności jakie możesz napotkać podczas chęci jego zrealizowania, 

 Rozwiązania do pokonania trudności. 

 


