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NIE
MA
PORAZKI
Co się stanie gdy przestaniemy oceniać i oczel<iwać?
Animacja społeczna

str. 5

Przygotowywaliśmy się do tego powrotu od kilku
lat i wymagało to od nas zmiany podejścia do
tematu, bo przecież jesteśmy "mistrzami
animacji" na obszarach wiejskich. Po żmudnych
superwizjach przewartościowaliśmy kilka spraw
w naszej metodologii działania.

Przekaż, nie marnuj

Gastroludzie

str. 4

str.2

Nie każdy się nadaje do pracy, w której
kontakt z ludźmi i rozmowa z obcymi
jest na porządku dziennym. Każdego
dnia przychodzą klienci z mniejszą lub
większą bombą emocjonalną,

str. 7

Siedem plag ełckich

Oto wreszcie rozsądek wziął w seJm1e górę
i uchwalono niezwykle ważną ustawę. Nakłada
ona duże sklepy oraz hurtownie obowiązek
zawarcia umowy z wybraną organizacją poza
rządową i przekazywania jej żywności, która nie
może być już przeznaczona do sprzedaży.

str. 8

Plagi ełckie są po prostu plagami
miejskimi, których plenienie osiąga
różne poziomy w różnych regionach
Polski. Niektóre udaje się pokonać,
inne pokonują nas. Wszystko w rękach
mieszkańców i ich wyborów.
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Nie ma porażki
hcielibyśmy być
ludźmi
sukce
su. Najczęściej

wanie, które kryje niezaspo
kojone potrzeby, najwięk

wyobrażenia nie są tymi naj
lepszymi choć wierzy w takie

i moim sw1ecie. Aspiracja
do czegoś nowego. Szczo

szy frustrat naszych czasów.

wyobrażenia dobrego życia

drość, czyli dzielenie się tym

poJmUJemy go
�-� w wartościach

Co by było, gdy pozbyć się
oceny i przestać oczekiwać?
Gdybyśmy nie oceniali tego

większość
społeczeństwa.
Najlepsze dla mnie są te,

co mam, zarówno z zasobów
duchowych i materialnych.

które sprawiają, że jestem

Czasem, żeby wybić nas ze

lepszym człowiekiem. Sam
fakt, że trudno było mi na
zwać urodzenie chorego Ja

schematów, własnego myśle
nia potrzebujemy mocnych

sia porażką skłonił mnie do

sem dla naszego dotychcza
sowego świata. A czasem to
po prostu coś co nazywamy

środowiska, w którym się

co nam się przydarza i prze

wychowaliśmy. Mieszkanie,
samochód, praca, partner/

stali oczekiwać ciągłego za
spokajania naszych potrzeb

partnerka, dzieci. Sukces po
strzegamy często jako dobry

wydarzeń, które są wstrzą

od innych? Gdyby patrzeć
na wszystko co nam się wy

poszukiwania tej nowej dro

darza

do

gi. Nie w kategoriach sensu
i bez sensu, sukcesu i poraż
ki. W kategoriach znaczenia

porażką.

zwycięstwo naszej racji. Od

świadczenia, które nie jest
do oceny, a do odkrycia

bijamy ten sukces w oczach

wartości, które ze sobą przy

tego dla mojego i jego ży

fort. Wydarzenie jakikolwiek

naszych znajomych, bliskich.

nosi. Okazałoby się, że suk
ces i porażka nie istnieją. To

cia. Co mi to daje, co przy
nosi, jak mnie zmienia, co

by nie było jest wartością,

z tego mogę dobrego dla

zapewnienie, że oto

nasza ocena sprawia, że coś
jest sukcesem a coś poraż

winna za nim podążyć to py
tanie co ono do mnie mówi.

właśnie odnieśliśmy sukces.
A gdy coś nie idzie po naszej

ką. A tak właściwie wszystko
jest drogą i wydarzeniem,

tach odkryłam, że ta droga
ma swoją nazwę. Rezylien

myśli pojawia się porażka.
Nie udało się tak jak tego

które w zależności od tego
jak je potraktujemy może

cja. Budowanie fundamentu

Jakie może mieć znaczenie.
Nie ma porażki, nie ma cze
goś bez sensu. Jest zdarze

siły i spokoju poprzez ela

nie, które jest wezwaniem

chcieliśmy. Nie mamy tyle

nas wspierać, budować lub

styczność, odkrywanie zna

do transformacji, przeżycia,

co inni. W jednym i drugim
przypadku towarzyszy temu
ocena. Ktoś ocenił, określił

odbierać nam dobre samo
poczucie.
Doświadczyłam

czenia, zmianę dotychcza
sowego życia tak, żeby nie
straciło na wartości i łączyło
się z osobistym wzrostem

doświadczenia, wyciagnięcia

wygląd, radość, gdy wszyst
ko toczy nam się z górki,
gdy każdy konflikt wieńczy

Ich zadowolenie, mylone
często z akceptacją to dla
nas

i rozwojem. Zmianę punktu
widzenia w sposób umac
niający wewnętrznie. Ma ona
swoje elementy, których cią

mi tę radość to postrzega

jest subiektywna, niespra

nie, że przez te sytuacje coś
tracę. Komfort, czas, święty

wiedliwa, zasłaniająca głę
bokie wartości, doświadcze

gle się uczę. Wiara i miłość
do siebie. Wdzięczność za

spokój, niezrealizowane pla
ny, własny idealny wizeru
nek. Ostatecznie najbardziej

nia, niejednokrotnie prawdę
o tym co jest ważne. Przed
oczekiwanie.

to co posiadam. Odwaga,
by przyjmować co przycho
dzi i otwierać się na nowe.
Uważność, żeby spostrzegać
co oznacza to co do mnie

bolała mnie myśl " że nie tak
miało być", miałam przecież

Chcę żebyś był/ła taka, da
wał/ła to co chcę, budował/

swoją wizję dobrego życia.
Nie zauważałam, że moje

ła dobry wizerunek. OczekiWydanie jest bezpłatne

siebie wydobyć. Po kilku la

mi radość. Ostatecznie ro
zumiałam, że to co odbiera

ka mówiącego o naszej war
tości. Ocena, która zawsze

jest

kategoriach

wielu bardzo trudnych sytu
acji w życiu, które odbierały

i wkodował w nas pojęcie
sukcesu i porażki jako czynni

oceną

w

przychodzi, co mówi o mnie
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Wydarzenie, któ

re wywołuje w nas dyskom

a pierwsza myśl, która po

wniosków. Wolne od oceny
i oczekiwań. W naszej sto
warzyszeniowej aktywności
mamy wiele sytuacji, w któ
rych wydawać by się mogło,
że coś nam nie wychodzi.
Wychodzi nam jednak i to
znakomicie proces edukacyj
ny, rozwój, zmiana, bycie co
raz bliżej siebie i ludzi. Może
dlatego jesteśmy takimi spe
cjalistami od zmiany, bo nie
boimy się doświadczać. Nie
boimy się życia ufając, że
za każdym zdarzeniem jest
odkrycie, coś nowego, coś
twórczego. Nie jest poraż
ką odchodzenie ludzi, nie
zebranie grupy, a nawet zła
opinia. To informacja, by
się przyjrzeć co się dzieje,
z czego to wynika i dokąd
nas prowadzi.

Bez oceny,

pretensji, oczekiwań. Poraż
zdrowe życie, czysty zysk
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ka nie istnieje, jest sytuacja,
która woła do nas o nowe
wyzwania.
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