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DOTYK
Dziś chciałabym, żebyś skupiła się na dotyku. Nie chodzi o
poświęcenie całego dnia na radosnych pieszczotach a raczej
o świadomym dotyku z intencją. Przy porannym prysznicu
pogładź się po twarzy, szyi, ramionach, piersiach, brzuchu,
nogach, pupie. Zacznij od częsci ciała które lubisz, ale nie
zapomnij o tych które mniej Ci się podobają, które na codzień
omijasz.

Nie oceniaj, skup się na tym jak ciepła woda ogrzewa Twoje
ciało, na dotyku ulubionego żelu czy ziarnistego peelingu, na
ich gęstościach i różnych fakturach. Pomyśl, że dotykasz
ulubionej rośliny czy płatków kwiatu. Przy ubieraniu wybierz
miękkie, przyjemne tkaniny - oddychającą bawełnę, zimną
satynę czy otulającą wełnę.

Nawet kiedy zadania dnia i codzienna gonitwa myśli oddalą
Cię od uważnego dotyku delikatnie przywracaj głowę i ciało
na właściwe tory. Ciesz się miękkością sierści swojego
zwierzaka czy jego delikatnego języka na dłoni. Nie głaskaj
pupila z telefonem w drugiej dłoni, badź z tą czynnością tu i
teraz. Pijąc kawę ciesz się jej aksamitnym dotykiem na ustach,
z takich małych przyjemności i radostek składa się życie. W
lato jeśli możesz postaw stopy na trawie i połaskocz się jej
zdźbłami. Jeśli jest zima kiedy to czytasz pociesz się grubymi
skarpetami.

Wieczorem poproś partnera/partnerkę o masaż lub delikatny
dotyk po plecach (moje robocze słowo na tą czynność to
mizianie!). Nie traktujcie tego jako grę wstępną tylko jako cel i
danie główne samo w sobie - świadomy dotyk jako ćwiczenie
w intymności bez oczekiwań. Jeśli jesteś singielką zalecam
nasmarowanie się ulubionym balsamem i delektowanie się
dotykiem czystej pościeli na ciele. Jeśli masz ochotę na
odrobinę samomiłości - nigdy nie jest na to zła pora!

WZROK
Dziś skup się na wrażeniach wzrokowych. Połącz się z
wewnętrzną estetką i zobacz siebie jako autentyczne,
prawdziwe dzieło sztuki jakim jesteś. Dziś odpuść sobie czerń
i wybierz kolor - ubierz się ładnie i wygodnie - tak jakbyś szła
na spotkanie z kimś ważnym (spoiler: to TY!).
Niezależnie od tego czy planujesz cały dzień pracować z
domu czy masz do załatwienia jakieś sprawy poza nim zadbaj o piękną bieliznę. Tak, ja też mam całą szufladę bielizny
którą odkładam na potem, na jakąś dalszą, niezidentyfikowaną
przyszłość gdzie niczym Emily w Paryżu biegam po
wernisażach i umawiam się na seksowne randki ze śniadaniem.
Dziś pódź na randkę ze sobą. Nikomu nawet nie musisz o tym
mówić - poprostu zadecyduj że zasługujesz na najpiękniejsze
przedmioty jakie posiadasz - i używaj ich.

Jeśli masz zdjęcia które sprawiają, że się uśmiechasz, że
czujesz pozytywne emocje, wydrukuj je, opraw i powieś w
przestrzeni w której jesteś często. Nieważne, czy jest to
zdjęcie z profesjonalnej sesji czy takie które zrobiłaś
telefonem. Poczytaj w internecie o tym jak samowyzwalaczem
zrobić sobie komórkowy autoportret i zrób go dziś lub
zaplanuj na wolniejszy dzień.
Spróbuj wyjść nawet na najkrótszy spacer i wybrać inną drogę
niż zazwyczaj - zauważ mijających Cię ludzi i zwierzęta,
budynki i drzewa.
Czekając na kawę w kawiarni, w kolejce w banku lub na
przystanku nie patrz na telefon, unikaj dziś scrollowania i
porównywania się z innymi jeśli dasz radę. Dziś zamiast tego
polecam people watching - czyli obserwacja ludzi wokół
Ciebie. Postaraj się patrzeć na nich z życzliwością i w każdej
osobie zauważyć jakąś piękną rzecz. Jeśli wystarczy Ci
śmiałości powiedz komplement jednej osobie - może to być
komplement dotyczący ubrania, kogoś uśmiechu, oczu, fryzury
czy nawet pozytywnych wibracji. Ważne jest, żebyśmy mówiły
innym kobietom komplementy nie dotyczące ich wyglądu, jak
chwalenie ich osiągnięć, cech charakteru, talentów etc ale dziś
jest dzień gdzie zauważamy zewnętrzne piekno.

Im bardziej otwarte jesteśmy na różnorodność innych ciał i
twarzy, tym mniej oceniające jesteśmy dla samych siebie.
Zalecam dziś poświęcić chwilę na jedyną słuszną dietę - dietę
wizualną - odobserwuj na social mediach osoby używające
multum filtrów, lub takie które sprawiają, że czujesz się z samą
sobą źle. Zadbaj o to by w swojej wirtualnej przestrzeni czuć
się bezpiecznie i dobrze.
Czy zauważyłaś że zachęca się dzieci do tworzenia, używania
rąk i kratywności w rysowaniu, malowaniu farbkami etc a
potem często wyrażanie siebie w ten sposób jest przez nas
porzucane? Sztuka stała się jednodniowym contentem, czymś
co musi być idealne lub koniecznie się sprzedawać. Spróbuj
stworzyć dziś coś dla czystej przyjemności - może szkic albo
kolaż w aplikacji? Nie musisz go nikomu pokazywać, chyba, że
masz na to ochotę. Nie fiksuj się na efekcie końcowym tylko
spróbuj doceniń sam proces i emocje jakie w Tobie wyzwoli.

SŁUCH
Dziś poświęcimy trochę czasu doznaniom słuchowym. Chodzi
o to, by zrobić coś innego niż zazwyczaj i pobudzenie umysłu
do tworzenia nowym połączeń i skojarzeń. Jeśli zazwyczaj
chodzisz po mieście ze słuchawkami w uszach spróbuj wyjść
bez nich i skupić się na otaczających Cię dzwiękach miasta w
którym mieszkasz. Jeśli spacerowanie bez muzyki to nie Twoja
bajka, spróbuj posłuchać czegoś z pogranicza Twoich
zainteresowań.

Super doświadczeniem może być też włączenie muzyki którą
uwielbiałaś jako nastolatka. Nie oceniaj się, a zamiast tego
zanurz się we wspomnieniach i sytuacjach z jakimi kojarzą Ci
się dane utwory. Daj sobie na tą nostalgiczną przejażdżkę
chociaż pół godziny.

Jeśli od muzyki wolisz audiobooki i podcasty spróbuj wyszukać
dziś coś nowego do posłuchania. Nawet jeśli wrócisz po kilku
chwilach do ulubionych pozycji, fajnie, że spróbowałaś wyjść
ze strefy komfortu.
Czasem świat wydaje się tak stresujący i pędzący na przód, że
szukając komfortu i wygody, ukojenia, zamykamy się w
utartych ramach i zachowaniach. Przerywająć rutynę cześto
zauważamy rzeczy i odczucia, z których inaczej nie
zdałybyśmy sobie sprawy.

WĘCH
Dziś będziemy uważnie wąchać! Zmysł powonienia potrafi być
cudownym przewodnikiem po wspomnieniach z dziecińśtwa i
wewnętrznych krainach pełnych emocji. Dla mnie zapach
mandarynek zawsze będzie ciut świąteczny a dom pachnący
ciasteczkami które upiekł mój mąż sprawia że czuję się tak
jakby LUKSUSOWO!
Dziś wąchaj wszystkie najprzyjemniejsze rzeczy i najulubieńśze
osoby. Niuchaj partnera/kę czy przyjaciółkę, futro ulubionego
zwierzaka czy jego łapki (psie podobno pachną jak popcorn!),
poranną kawę czy herbatę. Rano otwórz okna i wywietrz
mieszkanie w przygotowaniu na swój dzień.

Użyj pachnącego balsamu i perfum które normalnie
oszczędzasz na specjalne okazje. Robisz dziś dla siebie coś
miłego, pokazując sobie, że jesteś dla siebie ważna - czyż to
nie jest najspecjalniejsza z okazji?
Wieczorem usiądź z wonną świeczuszką i kieliszkiem wina
(może być też bezalkoholowe - próbowałam - są równie
pyszne) - spróbuj wywąchać wszystkie zapachy wypisane na
etykiecie. Po tej rozgrzewce weź kartkę czy notes i długopis i
wypisz trzy rzeczy za które jesteś wdzięczna. Może być dziś a
może być ogólnie. Trudno w natłoku spraw i przygnębiających
wiadomości z kraju i ze świata zauważać te dobre rzeczy.
Zapisując je trenujemy umysł w ich skupianiu się na nich.
Masz jakieś swoje ulubione zapachy lub wonne przyjemności?
Może palo santo, kadzidełko czy zapach pizzy z czterema
serami? To wszystko jest super i spędź te ulotne momenty
dokładnie tak, jak masz na to ochotę.

SMAK
Przyjemności smakowe są dla kobiet czasem powiązane ze
stygmą i poczuciem winy. Każe nam się nadawać jedzieniu
emocjonalną i moralną wagę, dzielić jedzenie na dobre i złe.
Gubimy się często w tym wszystkim i odmawiając sobie
ulubionych smaków tracimy umiejętność intuicyjnego jedzienia
i naturalnego połącznia umysłu z ciałem. Jako, że nie jestem
dietetyczką ani psycholożką, nie będę rozwodzić się nad tymi
trudnymi tematami które dotyczą nadal tak wielu z nas.
Chciałabym tylko wszystkie Was wirtualnie przytulić i zaprosić
do spędzenia dnia w zgodzie ze sobą a nie tym co
powinnyśmy/nie powinnyśmy.

A możeby tak zabrać się dziś na śniadanie do kawiarni? Albo
chociaż dobrą kawę czy herbatę i ciasteczko. Spróbować
czegoś innego niż dotychczas z menu. Albo wziąć to
uwielbiasz, a pozwalasz sobie na to np. tylko w weekendy.

Jeśli umiesz i lubisz gotować ugotuj lub upiecz coś pysznego,
spraw że dom będzie przytulnei pachniał. Zjedz skupiając się
na różnych fakturach, kolorach, przyprawach. Telefon niech
zostanie w innym pokoju.

Sama się łapię na oglądaniu Netfliksa zawsze kiedy jem.
Zupełnie niewiem wtedy kiedy i co znika z mojego talerza.
Dziś celebrujemy życie. I faerię jego smaków.
Pamiętaj, że smak to nie tylko pyszne kolacje i gorące/zimne
napoje ale też inne bardziej abstrakcyjne rzeczy. Pomyśl na
przykład o smaku namiętnego pocałunku, smaku czyjejś skóry.

INTUICJA
Intuicja, tzw. 'gut feeling', Twój wewnętrzny komputer i
doradczyni. Dodałam intuicję w bonusie jako szósty zmysł, bo
myślę, że jest ważniejsza niż ludziom się wydaje. Od kiedy
słucham jej częściej i chętniej jestem szczęśliwsza i mniej
wyczarpana. Nazywam ją czasem komputerem, bo bardziej niż
nadawanie jej magicznych właściwości przemawia do mnie
intuicja jako mój personalny procesor. Analizujący werbalne i
niewerbalne kominukaty z jakimi stykam się na codzień,
porównujący je do podobnych osób, relacji i sytuacji z którymi
miałam już styczność.
Umysł to cudownie skomplikowana bestia, zamiast frustrować
się na niego i oburzać, że znów się czymś zamartwia, tworzy
najgorsze scenariusze czy duma nad sytuacją sprzed
miesiąca... zaufaj mu dzisiaj. Zauważ myśli które pojawiają się w
Twojej głowie i, jak podczas medytacji, nie odrzucaj ich za
wszelką cenę tylko obejrzyj dokładnie i puść dalej.

Pomyśl w którym miejscu w ciele czujesz intuicję, kiedy masz
wrażenie że coś nie jest dla Ciebie. Często jest to brzuch,
gardło, skronie, napięcie w plecach. A gdzie odczuwasz
podekscytowanie i entuzjazm kiedy jakaś osoba lub projekt
jest dla Ciebie strzałem w dziesiątkę? Poczytaj o 'core desired
feelings' Danielle LaPorte czyli uczuciach które odczuwasz
głeboko w sobie jako coś pożadanego, coś dającego Twojej
duszy cudowną satysfakcję i szczęście.
Dla mnie to takie wewnętrzne upojenie, szum w głowie i
podekscytowanie jakie odczuwam czasm podczas wyjątkowo
udanej, kreatywnej sesji.
Zastanów się jakie są Twoje najbardziej pożądane emocje może spokój, radość, zabawa? Może spełnienie, wdzięczność,
miłość czy inspiracja? Pomyśl kiedy czujesz je najgłębiej w
ciele i jak/gdzie to uczucie dokładnie się objawia. I rób tych
rzeczy jak najwięcej!

