
Pisanie to czynność niezwykle absorbująca i wyjątkowy pochłaniacz czasu. Im
dłużej kroczymy pisarską ścieżką, tym więcej pojawia się na niej rozwidleń,
różnych przeszkadzaczy oraz pączkujących inspiracji. To wspaniała,
interesująca i kolorowa ścieżka, jednocześnie wymagająca skupienia, odwagi i
precyzji działania. 

Jak pogodzić precyzję z przygodą?

Wielu pisarzy i pisarek skarży się, że gdy próbują pisać systematycznie i
zachować samodyscyplinę, ich wena ucieka. Twierdzą, że pisania nie da się
wcisnąć w ścisłe ramy, bo wtedy zatracają spontaniczność. Ci sami pisarze
zwykle chwalą się tysiącami genialnych pomysłów, z których - co ciekawe - nie
powstała ani jedna książka. 

Większość z nas, osób twórczych, tkwi w swego rodzaju paradoksie -
kreatywność służy generowaniu ekscytujących pomysłów, lecz zwykle nie idzie
w parze z mozolnym wysiłkiem. A koniec końców na rynku książki wygrywają ci,
co potrafią w genialny sposób pogodzić zmysł księgowego z umysłem
niepokornego kreatora. 

Wbrew pozorom, nie jest to takie trudne. Jeśli będziesz wystarczająco
zdeterminowana, wystarczy kilka trików, by ukończyć rozpoczęte dzieło i
wystartować w wyścigu po wydaną książkę z okładką opatrzoną Twoim
nazwiskiem: 

ZACZNIJ OD DLACZEGO

Dlaczego piszesz? Co chcesz osiągnąć swoim pisaniem? Dlaczego to, co piszesz
ma być interesujące dla innych? Dlaczego piszesz a nie haftujesz? Dlaczego
pisanie jest dla Ciebie ważne?

Wypisz wszystkie możliwe powody. Następnie wyodrębnij najważniejszy. Zapisz
go sobie wielkimi literami lub wydrukuj piękną czcionką. Powieś nad biurkiem.
Niech Twoje DLACZEGO towarzyszy Ci każdego dnia.
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ZNAJDŹ GRUPĘ WSPARCIA/ SPARING PARTNERA

To niezwykle istotne, by mieć kibiców, szczególnie gdy porywamy się na
wielkie i ambitne cele. Może to być ktoś z naszej grupy Pisarskie Olśnienia lub
kibicująca Ci koleżanka, której będziesz codziennie meldować ilość zapisanych
znaków. Może to być pierwszy czytelnik Twoich tekstów. To osoba, która nigdy
w Ciebie nie zwątpi i nie pozwoli Ci zwątpić w samą siebie.

NAGRADZAJ SIEBIE

Nie, nie musisz kupować sobie torebki po każdej zapisanej stronie. Czasami
wystarczy… naklejka w kalendarzu na znak, że danego dnia pisałaś. Może to
być kawałek ptasiego mleczka, długa, aromatyczna kąpiel… lub kilka stron
czytania świetnej powieści. Cokolwiek, co wpłynie pozytywnie na Twoje
samopoczucie i będzie miało wartość pochwały, którą dasz samej sobie.

DBAJ O RYTM

Jeśli jesteś w środku pisania powieści, narzuć sobie regularne tempo. Możesz je
potem modyfikować. Na przykład zacznij od pisania 1800 zzs dziennie. Jeśli
poczujesz, że to za mało, dodaj kolejne 1800 znaków. Jeśli i 3600 będzie zbyt
mało, dorzuć kolejny tysiąc, aż poczujesz, że liczba znaków jest optymalna dla
Ciebie i nie koliduje z innymi zobowiązaniami. Ważne, by pisać w równym
tempie.

ZAPISZ SIĘ DO GRUPY NA FACEBOOKU: PISARSKIE OLŚNIENIA, JEŚLI
POTRZEBUJESZ STAŁEGO, CIEPŁEGO WSPARCIA OD INNYCH PISARZY.

ZAJRZYJ NA MOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
WWW.MALGORZATAZEBROWSKA.COM, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ, CO JESZCZE MOGĘ
DLA CIEBIE ZROBIĆ.
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