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Dünkü çalışmamızda, "ben gerçekten ne istiyorum?" sorusu üzerinde çalışmıştık.

 

Tahmin ettiğiniz gibi, bugünkü çalışmamız "peki ben kendimi nasıl durdururum?" sorusu

üzerine.

 

Bugün amacımız, kendimizi değiştirmek, başka bir şey yapmaya ikna etmek, zorlamak,

kandırmak, dövmek, cezalandırmak değil...

 

Çünkü kendiyle yeterince süre uğraşmış herkesin anlamış olacağı gibi, bu strateji pek de işe

yaramıyor... En fazla hala değiştiremediğimizi gördüğümüzdeki acımız o kadar büyük hale

geliyor ki, sanki değişmişiz gibi davranmaya, düşünmeye, ve kendimizi öyle sanmaya

başlıyoruz. Ve, değişim sandığımız, aslında kendimizde kabul etmek istemediğimiz şeyleri

baskılamaktan öteye gidemiyor...

 

...ve belki de kendimizi mutlu olmaktan alıkoymak için kullandığımız ana strateji bu bile olabilir,

kim bilir!

 

Beraber yapacağımız bu çalışmanın amacı ise "anlamak"... Bu direncin, bu taktiklerin ne işe

yaradığını, size aslında ne gibi faydalar sağlamak amacı güttüğünü, sizi neden korumaya

çalıştığını anlamak...

 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=79f41de43184467add80251aa&id=ce876220e9&e=%5BUNIQID%5D


Çünkü yaptığımız her şeyin, bize öyle gelmese de, mutlaka bir nedeni, bir anlamı var...

 

Ve bunu anlamadan müdahale ettiğimizde, o davranışı ortadan kaldırmak yerine onu daha da

sabit hale getiriyor olabiliriz...

 

Onun için bugün yapacağımız çalışmanın amacı "burada ne oluyor"u anlamaya çalışmak.

 

Çünkü Kierkegaard'ın da dediği gibi, ancak olan ile beraber kalabildiğimizde, olma ihtimali olan

ortaya çıkabiliyor.

 

Bu amaçla şu soruları kendinize sorun, ve yanıtlayın:

Ben amaçlarıma gitmek üzere harekete geçmemi genelde nasıl engelliyorum?

Kendime ne gibi hikayeler anlatıyorum?

Ne gibi alışkanlıklar, davranışlar, refleks tepkiler ortaya koyuyorum?

Ne zaman, nasıl ve ne biçimde enerjimi kaybediyorum?

Dikkatimi nasıl dağıtıyorum?

Hangi inanç, düşünce ve yaklaşımlar, beni yolumda ilerlemekten alıkoyuyorlar?

Bütün bunların bana faydası ne?

Bunları yaparak ne kazanıyor olabilirim?

Bu davranışlar beni neden koruyor olabilirler?

Hangi ihtiyaç veya farklı isteklerimin çatışması bu sonuçları doğuruyor?

Tüm bu direncin ardındaki bilgelik, ne olabilir?

Farklı ne yapabilirim?

Bu birbiri ile çelişen ihtiyaç ve isteklerimle ilgili ne yapabilirim?

Bu duruma nasıl yaklaşırsam, tüm bunlar engel olmaktan çıkabilir?

Soruları yanıtladıktan sonra her zaman olduğu gibi kendinize şu soruları sorun:

Neyin farkındayım?

Şimdi ne hissediyorum?

Bu alıştırmadan ne öğrendim?

 

Her zaman olduğu gibi, yanıtlarınızı facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz.
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