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Raz w tygodniu czas dla siebie 

 

Świat, w którym żyjemy, wpycha nas w ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, nowe 

osiągnięcia, coraz wyższą poprzeczkę do przeskoczenia. Generalnie: więcej, szybciej, lepiej. 

Te same wzorce dotyczą nie tylko życia zawodowego, ale też osobistego.  

Teoretycznie postęp cywilizacyjny nam pomaga, ale z drugiej strony wymusza na nas 

wyższe standardy. Łatwo w tym wszystkim się zagubić i zatracić. 

A gdzie jest miejsce na naszą przyjemność? Tylko naszą przyjemność. Czy jeszcze 

pamiętamy, co jest dla nas przyjemne, co nas kręci, co sprawia przyjemność? 

Jednym z podstawowym założeń programu opisanego przez Julię Cameron w książce „The 

Artist’s Way” jest to, aby raz w tygodniu zrobić coś samemu, bez towarzystwa innych osób, 

czysto dla przyjemności. Bezproduktywnie. To tak jakby randka sam ze sobą, sam ze swoim 

wewnętrznym dzieckiem. 

Co robić podczas tego czasu? Cokolwiek, co sprawia Ci przyjemność, a co nie musisz robić. 

Coś bez użytecznego celu. To może być spacer, wyjście do kina, słuchanie muzyki, kąpiel w 

pianie ze świecami na krawędzi wanny, cokolwiek, co lubisz robić, a jest bezużyteczne w 

sensie, że nie musisz tego robić. Kosmetyczka, którą lubisz, ale i tak musisz ją odwiedzić, 

się tu nie liczy .  

I bardzo ważne: rób to sam, bez towarzystwa innych. Z tygodnia na tydzień zmieniaj to i 

obserwuj, co tak naprawdę sprawia Ci przyjemność, a co tylko wydawało się, że będzie 

fajne. Eksperymentuj.  

Szukaj dziecięcej przyjemności. To czas tylko dla Ciebie i Twojego wewnętrznego dziecka. 

Powiesz, że to głupie, idiotyczne, że dziecinne. Tak, masz rację. I właśnie dlatego sobie na 

to pozwól. Pozwól sobie na wyjście z racjonalnego, utylitarnego myślenia, jak najlepiej 

wykorzystać swój czas.  

Przyjemność jest bardzo ważnym składnikiem otwierania się na nowe. 

Nie masz na to czasu? Znajdź chociaż 30-60 minut w tym tygodniu, które mogłyby być tylko 

dla Ciebie. Zadbaj o siebie. Zawalcz o to. To Twoje życie. Czas leci bardzo szybko. 

Jeśli na początek 60 minut jest za dużo, to daj sobie 20 minut, ale zacznij. Jeśli masz dwie 

godziny – to super, tak trzymaj!  

Otwórz teraz swój notes i zaplanuj na najbliższy tydzień czas tylko dla siebie. Zrób to teraz. 

Kolejny termin określ zaraz po tym, jak odbędziesz to zaplanowane spotkanie ze sobą.  

Z czasem nie będziesz potrzebował planowania. Będziesz ten czas sam na bieżąco 

znajdował. 

 


