Pierwszy miesiąc online

Wprowadzone ograniczenia dotknęły nas wszystkich. W różny sposób. Dla mnie
oznaczały koniec pracy, odwołane warsztaty i wyjazdy do dzieci w Ukrainie i
Kazachstanie. Nie wiadomo na jak długo: tygodnie czy miesiące. Nowa sytuacja
wymusiła zmiany w działaniu, eksplorację nowych ścieżek. Mógłbym szukać innego
zajęcia, ale chciałem pozostać przy uczeniu ruchu. Praktykuję już 10 lat i kocham tą
pracę. Od miesiąca oferuję regularne zajęcia trzy razy w tygodniu. Odkryłem Zoom i
możliwości popularyzacji Feldenkraisa przez Internet. Na tradycyjnych warsztatach
jest przeciętnie 20 – 30 osób. Na zajęciach online jesteśmy często w grupie ponad stu.
Rekord to 315 na Cyrkulacjach online. Bez wychodzenia z domu, czasu na dojazdy,
dodatkowych kosztów. Spotykamy się będąc w różnych miejscach Polski i świata. Z
częścią z Was widziałbym się na warsztatach, ale dla niektórych propozycja online jest
odkryciem Feldenkraisa i jedyną możliwością skorzystania z zajęć. Na przykład, wiele
osób nie może z powodów zdrowotnych przyjść na lekcje lub mieszka w
miejscowościach, gdzie nie ma w ogóle zajęć. Takie spotkania są szczególnie ważne w
dzisiejszych czasach odosobnienia, jeszcze dłuższego patrzenia w różne ekrany i
noszenia masek, które utrudniają oddech. Spędzamy całe dnie samemu lub tylko z
domownikami. Zajęcia online są wspólną praktyką w grupie. Razem. Motywują,
nadają regularność. Dla niektórych to trudny i stresujący czas. Rozluźnianie mięśni,
skierowanie uwagi na naukę nowych ruchów, uwalnianie oddechu i poprawa
równowagi są potrzebne dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dla osób, które nie mogą być z nami na żywo lub chcą powtórzyć lekcję bądź poznać
lekcje wcześniejsze, umieszczam scenariusze i nagrania w Internecie. Tak odkryłem
SoundCloud. Na ten moment jest kilkanaście nagrań i ponad 2.100 odsłuchań. Zawsze
marzyłem, aby Feldenkrais był powszechnie znany, bo jest super. Każdy z nas może
skorzystać z niego samodzielnie i pomóc sobie samemu. Ja robię to prawie codziennie
rano i widzę, jak wpływa na moje zdrowie, samopoczucie oraz działanie. Mam
nadzieję, że dla wielu osób ten czas zwolnienia będzie okazją do regularnej praktyki.
Dla innych Feldenkrais może być świetnym uzupełnieniem i rozwinięciem ich
dotychczasowych treningów oraz zajęć.

Od początku ograniczeń było jasne, że dotkną nas też ekonomicznie. Straty pracy, firm
i dochodów. Aby nie było bariery finansowej, zdecydowałem się zrezygnować z
ustalonej ceny i pozostawić tą kwestię Wam. Niech każdy sam oceni, ile zajęcia dają
mu korzyści, co zmieniają, na co otwierają, ile poprawiają oraz z drugiej strony, jaką
masz możliwość wsparcia projektu. W ten sposób odkryłem Zrzutkę.pl. To działanie
traktuję jako wymianę, a Zrzutka ją umożliwia i upraszcza. Z mojej strony oferuję
umiejętności oraz swój czas na przygotowanie zajęć. Aby poprowadzić 1-godzinną
lekcję, przygotowuję się do niej przeciętnie 4 godziny. Ktoś kiedyś słusznie mnie
zapytał: „Dlaczego? To wygląda tak prosto.” Odpowiedziałem poważnie, „Właśnie
dlatego, aby wyglądało to prosto, wymaga ode mnie włożenia w to sporo pracy”.

Dzięki tej ekonomii dobrej woli uczestnicy zajęć nie są już klientami, ale sponsorami
tego projektu. Można wpłacać imiennie lub anonimowo. Każda kwota to dobra kwota.
Dzięki Waszemu wsparciu te lekcje powstały i powstaną kolejne, dla Was i dla innych.
Dziękuję, także za to, że posyłacie informacje o lekcjach, warsztatach i nagraniach do
swoich znajomych. Chciałbym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tych
możliwościach i z ich skorzystało. Wierzę, że to sytuacja wzajemności, w której rośnie
wdzięczność po każdej ze stron. Inspirację czerpię z bogatej biografii Moshe
Feldenkraisa. Przeżył dwie wojny, studiował fizykę na Sorbonie i pracował naukowo
nad energią jądrową, popularyzował judo i pisał książki zanim jeszcze zaczął
“masować ludzi”. Jego metoda jest o nieustannej nauce, rozwoju i robieniu ruchów na
nowy sposób. Być może obecny okres będzie okazją i przyczynkiem do zmiany wielu
stosunków między ludźmi, także na polu wymiany między sobą umiejętności, usług i
dóbr. Zobaczymy, co przyniesie ciekawego. Korzystajmy z niego. Niech pomimo
trudności (a może właśnie dzięki nim) stanie się on dla nas okazją do rozwoju.

1. Regularne zajęcia - https://www.facebook.com/events/208551867253760/
2. Najbliższe warsztaty - https://www.facebook.com/events/730909640780689/
3. Nagrania lekcji - https://soundcloud.com/pawel-wojtowicz-372971390
4. Zrzutka - https://zrzutka.pl/z/lekcjefeldenkraisa
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