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Etapy procesu twórczego
i trudnoĂci na drodze
Kaĝdy organizm ma jednÈ naczelnÈ potrzebÚ
— potrzebÚ realizacji wïasnego potencjaïu.
— Rollo May

P

siÚ od inspiracji, która przychodzi
pod postaciÈ twórczej wizji. Dzieje siÚ to zwykle niespodziewanie,
w chwili kiedy jesteĂmy zajÚci jakimĂ dziaïaniem albo odpoczywamy.
SwojÈ twórczÈ wizjÚ poznajemy krok po kroku, nastÚpnie decydujemy,
czy i kiedy chcemy jÈ urzeczywistniÊ. ZastanawiajÈce jest, czy to ona
wybiera nas, czy my jÈ. Wielu twórców jest zdania, ĝe to wizja wybiera sobie „wïaĂciciela”.
ROCES TWÓRCZY ZACZYNA
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Twórcza inspiracja
Inspiracja przypomina nasionko, które powoli w nas kieïkuje i pewnego dnia wydaje owoc w postaci twórczego dzieïa. Wydaje siÚ, ĝe
twórcze wizje, a wiÚc zbiory informacji, dosïownie krÈĝÈ we wszechĂwiecie. JeĂli nasz umysï pracuje na falach o czÚstotliwoĂci zbliĝonej
do tych informacji, mamy szansÚ je odebraÊ i poprzez proces twórczy doprowadziÊ do ich materializacji w postaci ksiÈĝki, filmu, projektu, nowej firmy etc. Jest prawdopodobne, ĝe kreatywny i otwarty
umysï Leonarda da Vinci potrafiï dostroiÊ siÚ do niezliczonych informacji wyprzedzajÈcych o setki lat epokÚ, w której ĝyï.
INSPIRUJkCY CYTAT:

Pomysï, który jest realizowany, jest waĝniejszy od pomysïu,
który istnieje tylko jako idea.
— Edward de Bono

Fazy procesu twórczego
Abraham Maslow wyróĝniï dwa podstawowe etapy w procesie
twórczym:
x proces pierwotny, a wiÚc inspiracja, natchnienie, kieïkowanie
pomysïu w nas;
x proces wtórny, czyli tworzenie struktury pomysïu i wysiïek,
jaki wkïadamy w jego realizacjÚ.
Poniĝej przedstawiam rozszerzony opis procesu twórczego, który jest
kompilacjÈ wielu koncepcji.

Etap 1. Inspiracja — wizja
Nowy poczÈtek, wschód sïoñca, czas natchnienia. Poziom kreatywnoĂci
jest bardzo wysoki, pomysïy pojawiajÈ siÚ niczym bïyskawice. Czujesz
przypïyw siï witalnych, radoĂÊ i lekkoĂÊ. Inspiracja jest jak nowa miïoĂÊ, która dodaje skrzydeï. Twoja wola ĝycia wzrasta, wiesz, ĝe masz
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coĂ waĝnego do zrobienia. Wizja powoli zaczyna siÚ ukïadaÊ w coĂ
konkretnego.

Etap 2. Ekspansja — jesteĂ tu i teraz
Na tym etapie zaczynasz nadawaÊ formÚ swojej inspiracji (pisanie,
malowanie, projektowanie, fotografowanie, komponowanie etc.). Czujesz siÚ Ăwietnie, fala twórcza przepïywa przez Twoje ciaïo i system
energetyczny. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe doĂwiadczysz wewnÚtrznego
oczyszczenia, mogÈ siÚ pojawiaÊ wyparte ze ĂwiadomoĂci uczucia.
Warto dopuĂciÊ je do gïosu poprzez pïacz, ruch, taniec, napisanie tekstu. ByÊ moĝe poczujesz, ĝe przyszedï czas, aby komuĂ wybaczyÊ,
wyjaĂniÊ coĂ. Na tym etapie procesu twórczego, przy okazji swojej
twórczej pracy, moĝesz pozbyÊ siÚ bagaĝu z przeszïoĂci, tego, co
utrudniaïo Ci rozwiniÚcie skrzydeï. W fazie ekspansji wszystko, co CiÚ
blokowaïo, moĝe byÊ teraz uwolnione (to wewnÚtrzne oczyszczanie
nie musi siÚ pojawiÊ u kaĝdego).
Kiedy kreatywna energia niczym rzeka przepïywa przez ciaïo
i umysï, czujesz entuzjazm, jesteĂ wypeïniony radoĂciÈ tworzenia.
Jak podkreĂla w Nowej Ziemi Eckhart Tolle, entuzjazm i ego nie mogÈ
wspóïistnieÊ. WykluczajÈ siÚ wzajemnie. Entuzjazm nie chce „niczego”, gdyĝ niczego mu nie brakuje. Kiedy tworzysz, jesteĂ peïniÈ,
czujesz radoĂÊ z samego aktu tworzenia. DoĂwiadczasz tego, ĝe jesteĂ
kreatorem, ĝe stwarzasz i jesteĂ poïÈczony z twórczÈ siïÈ wszechĂwiata. W stanie entuzjazmu wszystko Ci sprzyja. Twoje wibracje sÈ
tak silne, ĝe przyciÈgasz pozytywnymi myĂlami i uczuciami wspierajÈcych ludzi i sprzyjajÈce okolicznoĂci. Po prostu zawsze znajdujesz siÚ
w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. DoĂwiadczasz niezwykïych synchronicznoĂci.
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CZYM JEST SYNCHRONICZNO¥m?

Zdaniem Carla Gustava Junga, synchronicznoĂÊ zachodzi wówczas,
kiedy myĂlisz o czymĂ i to siÚ dzieje, np. myĂlisz o danej osobie i nastÚpnego dnia jÈ spotykasz. Albo potrzebujesz czegoĂ i spotykasz
kogoĂ, kto pomaga Ci to zdobyÊ. PatrzÈc z perspektywy odkryÊ fizyków kwantowych, Twoja wibracja energetyczna przyciÈga podobnÈ
wibracjÚ. W fazie ekspansji twórczej myĂli przepïywajÈ przez Twój
umysï z ogromnÈ szybkoĂciÈ, moĝesz zatem czÚsto doĂwiadczaÊ
synchronicznoĂci.

Etap 3. Stworzone dzieïo
Na tym etapie dzieïo jest ukoñczone. Puszczamy je w Ăwiat, choÊ nierzadko jest nam trudno rozstaÊ siÚ z nim. Moĝemy odczuwaÊ smutek
i przygnÚbienie, poniewaĝ przez dïuĝszy czas byliĂmy z nim poïÈczeni, niczym matka ze swoim dzieckiem. Jednak „przeciÚcie pÚpowiny” to
naturalny etap tworzenia, który naleĝy uszanowaÊ. Uwolnienie energii
moĝe byÊ bardzo przyjemne i odprÚĝajÈce. Po okresie regeneracji
(krótszym lub dïuĝszym) przychodzi czas na kolejnÈ inspiracjÚ i caïy
proces zaczyna siÚ od nowa.

Porównanie faz twórczych do pór roku
(to mój autorski opis, który wykorzystuje
symbolikÚ pór roku)
1. Zima — niepokój
Pojawienie siÚ inspiracji czÚsto jest poprzedzone odczuwaniem wewnÚtrznego niepokoju lub niezadowolenia ze swojego obecnego ĝycia.
Odczuwanie stagnacji, frustracji, a nawet gniewu wynika z naszej
potrzeby zmiany. Im bardziej chcemy zmiany, a ona siÚ nie pojawia,
tym bardziej czujemy siÚ sfrustrowani. Zima jest czasem swoistego
zastoju, to przebywanie w naszej wewnÚtrznej pieczarze czy jaskini,
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kiedy dojrzewamy i przygotowujemy grunt do przyjĂcia inspiracji.
LubiÚ tak wïaĂnie myĂleÊ o zimie.

2. Wiosna — inspiracja, pomysï
Inspiracja pojawia siÚ nagle, niespodziewanie, jest efektem Twojej
tÚsknoty za zmianÈ. Masz pomysï na ksiÈĝkÚ, nowy projekt, firmÚ, na
seriÚ zdjÚÊ albo obrazów etc. Nagle jesteĂ poza czasem, jakby wszystko
byïo ukierunkowane na to, co wïaĂnie Ci siÚ przydarzyïo. Czujesz, ĝe
wena twórcza wïaĂnie do Ciebie przyszïa, Twoja kreatywnoĂÊ jest w synchronii z twórczÈ siïÈ wszechĂwiata. To bardzo piÚkny stan uniesienia.
INSPIRUJkCE HISTORIE — ELIZABETH GILBERT

Elizabeth Gilbert, dziennikarka i pisarka, twierdzi, ĝe inspiracja
przychodzi ze ěródïa, którego ona nie moĝe zidentyfikowaÊ. PodkreĂla, ĝe proces twórczy jest tajemnicÈ. W jednym z wykïadów
opowiadaïa o swoim spotkaniu z Ruth Stone, amerykañskÈ poetkÈ,
która opowiedziaïa jej, ĝe pewnego dnia dosïownie sïyszaïa, jak
zbliĝa siÚ do niej wiersz. Zupeïnie jakby przychodziï z przyrody,
z krajobrazu, który jÈ otaczaï. OkreĂliïa ten děwiÚk jako „grzmiÈcy
pociÈg powietrza”. Kiedy inspiracja siÚ pojawiïa, poetka wiedziaïa,
ĝe musi jak najszybciej pobiec do domu i zapisaÊ ten wiersz.
INSPIRUJkCE HISTORIE — TOM WAITS

Pewnego dnia podczas jazdy samochodem muzyk doĂwiadczyï inspiracji twórczej. Nagle dosïownie usïyszaï w gïowie fragment
melodii. Nie miaï jednak jak jej zapisaÊ, wiÚc poczuï lÚk, ĝe moĝe
za chwilÚ utraciÊ tÚ melodiÚ i bÚdzie musiaï szukaÊ jej póěniej,
polowaÊ na niÈ. Nagle zatrzymaï siÚ, popatrzyï w niebo i powiedziaï:
„Przepraszam, czy nie widzicie, ĝe ja prowadzÚ? Czy wyglÈdam na
osobÚ, która moĝe teraz pisaÊ? WiÚc jeĂli chcesz do mnie przyjĂÊ,
melodio, to przyjdě wtedy, kiedy bÚdÚ mógï ciÚ zapisaÊ, a jeĂli nie, to
znajdě dziĂ kogoĂ innego, np. Leonarda Cohena”.
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PUAPKI INSPIRACJI

Czasami twórca tak bardzo cieszy siÚ pomysïem, który do niego
przyszedï, ĝe nie udaje mu siÚ przejĂÊ do kolejnego etapu, czyli budowania struktury. Cechuje go zatem sïomiany zapaï, szybko siÚ
do czegoĂ zapala i szybko ulega wypaleniu. Nie starcza mu energii
na kolejny etap. Moĝe byÊ to spowodowane brakiem wiary w siebie, w swojÈ zdolnoĂÊ realizowania pomysïów. Wizja jest koniecznym elementem powstania czegoĂ nowego, ale niewystarczajÈcym
do tego, by pomysï zostaï zrealizowany. Aby zrealizowaÊ twórczÈ
wizjÚ, waĝne sÈ m.in. pozytywne nastawienie, wytrwaïoĂÊ, wiara
w siebie, wysiïek, jaki wkïadamy w swojÈ pracÚ, a przede wszystkim — dziaïanie.
INSPIRUJkCY CYTAT:

Marzenie jest kreatywnÈ wizjÈ przyszïego ĝycia.
Cel jest tym, co konkretnie naleĝy zrobiÊ, aby jÈ urzeczywistniÊ.
— Joseph Campbell

3. Lato — konkretne dziaïania
To czas przygotowywania planu dziaïania, struktury twórczego pomysïu oraz konkretna praca twórcza. Sukces tego etapu zaleĝy od energii,
jakÈ wkïadamy w swojÈ pracÚ, od naszej determinacji, mocy, odpowiedzialnoĂci, ale równieĝ elastycznoĂci w chwili zetkniÚcia siÚ z jakimĂ
wyzwaniem.
CzÚsto pomysï wymaga wspóïpracy z luděmi. Czasem tworzymy
tylko z jednÈ osobÈ, co moĝe byÊ doĂwiadczeniem wzbogacajÈcym obie
strony, ěródïem wzajemnej inspiracji, wymiany energetycznej i nauki.
W duecie twórczym waĝne jest partnerstwo — powinno siÚ zatem
mówiÊ o wszystkim, co jest trudne, rozwiÈzywaÊ na bieĝÈco konflikty
oraz przyjÈÊ, ĝe kaĝdy ma takie same prawa.
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4. Jesieñ — ukoñczenie dzieïa
Na tym etapie moĝesz doĂwiadczaÊ ambiwalencji: chcesz skoñczyÊ
pracÚ jak najszybciej, jednak obawiasz siÚ powrotu do szarej codziennoĂci (stanu, w którym nie odczuwasz flow). Moĝe byÊ teĝ tak,
ĝe z wielkÈ ulgÈ ukoñczysz swoje dzieïo, czujÈc, jak duĝy wysiïek
w nie wïoĝyïeĂ.
Od tej chwili Twoje dzieïo zaczyna ĝyÊ swoim ĝyciem, inni przejmujÈ nad nim wiÚkszÈ kontrolÚ (np. wydawnictwo redaguje TwojÈ
ksiÈĝkÚ, firma rozpoczyna produkcjÚ etc.).
Wyzwaniem tego etapu jest dobry powrót do rzeczywistoĂci, zajÚcie siÚ sprawami, które czekaïy od dïuĝszego czasu na zaïatwienie,
spÚdzenie czasu z bliskimi osobami, odpoczynek.
JeĂli zakoñczyïeĂ swoje dzieïo twórcze, podziÚkuj sobie oraz kaĝdemu, kto braï udziaï i pomagaï Ci w Twoim twórczym przedsiÚwziÚciu. JeĂli w trakcie pracy pojawiïy siÚ jakieĂ interpersonalne
konflikty, staraj siÚ dÈĝyÊ do porozumienia i harmonii. WyĂlij e-maila
albo spotkaj siÚ z danÈ osobÈ i zaproponuj porozumienie. PrzeproĂ, jeĂli byïeĂ dla kogoĂ nieuprzejmy w trakcie wspóïpracy. Moĝesz równieĝ
mentalnie wysïaÊ pozytywne myĂli do tej osoby lub kilku osób.
Z WASNEGO DO¥WIADCZENIA

Moĝesz przeĝywaÊ swojÈ twórczÈ zimÚ wiosnÈ, a twórczÈ wiosnÚ zimÈ.
To bardzo indywidualne. Ja zwykle piszÚ ksiÈĝki póěnÈ jesieniÈ i zimÈ,
a wiÚc jest to dla mnie czas twórczej wiosny i lata.
INSPIRUJkCY CYTAT:

Bóg jest wielkim artystÈ. WymyĂliï ĝyrafÚ, sïonia i kota.
Bóg nie ma swojego stylu. Po prostu wypróbowaï nowe pomysïy.
— Pablo Picasso
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