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Kolaż 

 

Czego oczy nie widzą tego duszy nie żal” To z pozoru banalne przysłowie odnosi się wg 

mnie również do tematu sięgania po Nowe w życiu. 

Niejednokrotnie mamy przed sobą przyciągające nas plany, wizję tego jak chcemy, aby 

wyglądało coś w przyszłości. Może nawet często rozemocjonowani z rumieńcami na twarzy 

rozmawiamy o tym.  

Gdy przestajemy o tym rozmawiać często powracamy do tego co widzimy czyli do naszej 

codzienności. Powoli zapominamy o tym co nas tak rozpalało i dzień po dniu wyparowuje to 

z naszej bieżącej pamięci. Oczywiście to cały czas gdzieś w nas jest i ujawnij się znowu za 

jakiś czas, aby ponownie o tym pomarzyć lub porozmawiać. 

Jak możemy realizować, zaczynać robić rzeczy o których nie pamiętamy? 

Tak wiem, że nie wszystko o czym marzymy od razu może być rozpoczęte, realizowane. Ale 

na pewno nie przyspiesza realizacji w przyszłości zapominanie o tym teraz. 

Proponuję Ci, abyś zrobił sobie kolaż. Co to jest i jak to zrobić? 

Najpierw należy znaleźć obrazki, które będą przypominać Ci o rzeczach, które chcesz, aby 

się wydarzyły. Można znaleźć je w kolorowych magazynach, gazetach, czasopismach, ale 

też w internecie i później je wystarczy wydrukować. Na każdą rzecz, którą chcesz, aby się w 

przyszłości zadziała co najmniej jeden obrazek, może być oczywiście kilka. Czasem to nie 

musi być nic dosłownego. Ważne jest, aby gdy popatrzysz na dany obrazek to od razu 

przyszła Ci na myśl ta rzecz. Następnie weź bristol lub inny duży kawał papieru i przyklej 

klejem te obrazki na ten duży kawał papieru.  

Następnie powieź tę kartę w miejscu, które często widzisz. Ja wieszam swój kolaż w kuchni 

naprzeciwko stołu przy którym kilka razy dziennie jem, a przez to kilka razy dziennie na 

niego patrzę. 

Ale to może być każde inne miejsce. Jeśli wstydzisz się, aby to ktoś widział, a znajomi o to 

wypytywali to powieź go w miejscu bardziej dla Ciebie bezpiecznym. Ja swój pierwszy kolaż 

rozważałem czy nie powiesić na wewnętrznej stronie drzwi mojej szafy. Finalnie powiesiłem 

go na ścianie  

No właśnie powiedziałem „mój pierwszy kolaż”. Tak, warto co jakiś czas zadać sobie pytanie, 

czy może już chciałbym mieć inny kolaż, może już coś innego chcę. Bo przecież to się 

zmienia. Cały czas się zmieniamy. Ja swój kolaż zmieniam raz na 3-8 miesięcy. 

Pomaga też jeśli wśród tych zdjęć umieścimy swoje własne zdjęcia. Fajnie zobaczyć siebie 

wśród tych obrazków.  

W tym tygodniu poszukaj obrazków, zdjęć, które reprezentują Twoje marzenia, pragnienia, 

rzeczy, które chcesz, aby się wydarzyły. I zrób swój kolaż.  

A teraz przez następne 3 minuty zastanów się gdzie go powiesisz.  


