
Ichigo ichie
Jak tworzyć i przeżywać niezapomniane chwile



ICHIGO ICHIE

Ten jeden raz, jedna okazja
Każde nasze doświadczenie, to wyjątkowy skarb – coś, co się 
już nigdy nie powtórzy w tej samej formie.



SAKURA



HANAMI – ZOBACZYĆ KWIATY

Od 3 wieku naszej ery każdego roku Japończycy ruszają do parków celebrować rytuał „hanami”.

To celebrowanie przyrody  i odradzającego się życia.

Świętowanie trwa także po zachodzie słońca – wtedy przychodzi czas na ”yozakura” (wiśnie nocy). O 
zmierzchu zapala się tradycyjne lampiony, by o zmierzchu udekorować nimi drzewa.

Pary i grupy przyjaciół siadują nocami pod „sakura” z kieliszkiem sake i przekąskami, by cieszyć się chwilą.



NA ROZKWIT NIGDY NIE JEST ZA 
PÓŹNO

Brytyjczyk Harry Bernstein w wielu 24 lat opublikował opowiadanie, jednak swoją pierwszą powieść zaczął 
pisać, kiedy miał 93 lata. Dokończył książkę i 3 lata później doczekał się jej publikacji.

„Jeśli tylko człowiek pozostaje żywy i zdrowy, 

to Bóg jeden wie, jakie ukryte w nim zdolności czekają tylko, 

by dać znać o sobie po dziewięćdziesiątce”.  

Z wywiadu dla „New York Timesa”



PRZYNALEŻNOŚĆ DO TERAŹNIEJSZOŚCI

Gdy wiemy, że coś dzieje się 
teraz i tylko teraz, 

potrafimy to celebrować, 
w pełni smakując chwilę.



EMOCJE A CZAS

Jesteś rozgniewany/smutny?

To znaczy, że żyjesz 
przeszłością.

Wróć!

Boisz się?

Żyjesz przyszłością.

Wróć!



TERAŹNIEJSZOŚĆ

Teraźniejszość to 
prezent, 
który czeka, 
aby go rozpakować!



Kiedy jesteś skoncentrowany, stajesz się w pełni świadomy swego 
otoczenia oraz tego, że znajdujesz się w teraźniejszości.
Skupienie umysłu zwiększa ilość czasu, jaki spędzasz, płynąc z głową 
nad wodą, mogąc w ten sposób zauważyć potencjalne 
niebezpieczeństwa, jak i przyjemności.
Kiedy jesteś skupiony, zdajesz sobie sprawę ze swojej pozycji oraz 
celu.
Możesz korygować swoją trasę.



OSIEM NAUK ZEN DLA ŻYCIA W 
DUCHU ICHNIEGO ICHIE



OSIEM NAUK ZEN

• Wystarczy, że usiądziesz i zaczniesz obserwować.

• Smakuj chwilę, jakby miała być twoją ostatnią.

• Unikaj dekoncentracji.

• Uwolnij się od tego, co zbędne.

• Stań się przyjacielem samego siebie.

• Celebruj niedoskonałości.

• Doskonal się we współczuciu.

• Pozbądź się oczekiwań.



BUDDYJSKIE CARPE DIEM

Żyje się tylko raz, 
ale kiedy zrobisz to dobrze,

ten jeden raz wystarczy.

Mea West



OŻYWIANIE MARZEŃ

Pierwszym krokiem, aby obudzić, to co w nas najlepsze, może być 
samodzielne wypisanie 

wszystkiego, co chcieliśmy zrobić i kim chcieliśmy zostać.

Przedmiot naszej pasji z czasów, kiedy byliśmy dziećmi , zawiera
wiele wskazówek co do tego, kim tak naprawdę jesteśmy.

Umysł dziecka jest swobodny, nie zwraca uwagi na ograniczenia
wynikające z presji, która jest narzucana dorosłym.



OBUDŹ DZIECKO Z LETARGU

Jakich trzech marzeń z dzieciństwa wciąż jeszcze nie 
spełniłem?

1. …………………………………………………………….

2. ………………………………………………………..........

3. ………………………………………………………….....



CD

Jak możesz te marzenia spełnić?

Wypisz trzy rzeczy, które możesz zrobić, żeby każde z nich zaczęło nabierać 
kształtów. Nie zapomnij o podaniu daty rozpoczęcia!

Pierwsze marzenie:

1. ………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….
POCZĄTEK WYZWANIA:  …………………………………………………..



WROGOWIE CHWILI

• Przedkładanie tego, co pilne (narzucone przez innych) ponad to, co ważne (dla 
nas).

• Odkładanie raz po raz najciekawszych planów, jakbyśmy na ich realizację mieli 
nieograniczony czas.

• Przekonanie, że chwilowo nie ma dobrych warunków, żeby robić to, co chcemy, 
ale w przyszłości się one pojawią.

• Bojkotowanie teraźniejszości za sprawą pretensji, smutków lub trosk, które nie 
pozwalają się nam nią cieszyć. 



AMOR FATI

To łacińskie wyrażenie 
tłumaczone jest jako „miłość do 
losu”.
Opisuje postawę właściwą tym, 
którzy wierzą, że wszystko, co 
ich spotyka, posłuży ich dobru, 
nawet jeżeli z początku wydaje 
się inaczej.



ĆWICZENIE LOSOWOŚCI

• Posłuż się kostką, przy zakupie jednej z 6 
upatrzonych wcześniej książek. Niech los 
zdecyduje, którą zabierzesz do domu.

• Wybierz jedną  6 restauracji, których dotąd 
nie odwiedziłeś. Możesz rzucić kostką przy 
wyborze każdego dania



PRZYJAŹŃ

• Jesteś średnią z pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej 
czasu. 

• „Towarzysze liny” określają nasz poziom szczęścia.

• Jeżeli określamy w skali od 1 do 10 poziom radości u nas 
na przykładzie pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej 
czasu, średnia wyciągnięta z ich wyników określa nasz 
poziom radości.

• 9 + 8 + 8 + 2 + 3 = 6



MAPA PRZYJACIÓŁ

Pierwszym krokiem w lepszym zrozumieniu i zaprowadzeniu 
w nich ładu jest sprecyzowanie: 

Jaki rodzaj relacji masz z daną osobą?

Czego od ciebie wymaga?

Co daje w zamian?



MAPA PRZYJACIÓŁ

Przyjaciele, którzy zawsze lub prawie zawsze dają mi zastrzyk optymizmu 
i dobrej energii. Ci, którzy szczerze przejmują się moim życiem i budzę 
moje zaufanie.

!

!

!

!

!



MAPA PRZYJACIÓŁ

Osoby, które zawsze lub prawie zawsze mówią o sobie, często proszą o 
przysługi, a ich wypowiedzi na temat życia są niemal zawsze negatywne. 
Ewentualnie takie osoby, z którymi zadaję się z obowiązku i nie 
wzbudzają we mnie szczególnej sympatii.

!

!

!

!



MAPA PRZYJACIÓŁ

Do której grupy należy każda z pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej 
czasu?

1. ! czy   "

2. ! czy   "

3. ! czy   "

4. ! czy   "

5. ! czy   "


