
Przewodnik
Zmiany



czesc!
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Zostawiamy w Twoich rękach ten oto
Przewodnik Zmiany, z nadzieją, że będzie iskrą
inspiracji na Twojej ścieżce. Wiedząc, z jakim
pięknem, ale też wyzwaniami wiąże się
podążanie za własną misją, chcemy
podarować Ci skarby, które sami zebraliśmy
na przestrzeni lat w naszych podróżach do
siebie i swojego miejsca w świecie. Wiemy, jak
to jest, gdy zaczyna budzić się w nas misja i
nie mamy zbyt dużego wsparcia, by ją odkryć,
pogłębić i stworzyć na nią kanał w świecie.
Dlatego w tym miejscu chcemy stworzyć mały
dom dla Changemakerów_ek,

 

z marzenia, by stawanie się twórcą_czynią
zmiany, również zawodowo, było trochę
łatwiejsze. Poprzez przyjazne narzędzia
chcemy wesprzeć Cię w wejściu w swój
własny, unikalny wzorzec zmieniacza_ki i
pozwolić doświadczyć swojej mocy.
Wszystko co tutaj znajdziesz, powstało w
oparciu o prawdziwe historie, wyzwania i
doświadczeniach nasze i innych aktywistów,
działaczy, uzdrowicieli, organizatorów i
trenerów z Polski i ze świata. Miłego
korzystania!
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jak sie tu
znalezlismy?

2016

2017

2019<
TU zaczyna się z dużym przytupem.
Rezygnujemy z własnej formalnej edukacji, żeby
założyć ogólnorozwojowe społeczności w 4
miastach w Polsce. Wychodzimy ze szkoły po to,
by zacząć się rozwijać. Dążymy do tego, by
stworzyć nasz własny uniwersytet, najlepsze dla
planety i człowieka miejsce rozwoju. Staramy się
rozbić “świętość” systemowej edukacji.

My się zmieniamy i nasza misja ewoluuje. Jeśli
zajmujemy się edukacją, do czego ma ona
prowadzić? Do jakiej "dorosłości" kieruje
człowieka? Czy chcemy, by ludzie po naszym
wsparciu, wracali do systemu? Zaczynamy
skupiać się na wspieraniu chengemakerów i
podróżować po alternatywnych przestrzeniach
rozwojowych w Europie. Tworzymy przestrzenie,
w których obecni i aspirujący zmieniacze mogą
się wzmacniać i towarzyszyć sobie w działaniu
dla świata. 

Coraz głębiej odkrywamy, w jaki sposób przebiega proces
stawania się agentem zmiany oraz co rzeczywiście buduje
naszą zdolność, by tworzyć własną pracę wokół misji.
Zaczynamy kłaść dużo więcej nacisku na pracę wewnętrzną
i proces odsłaniania swojej misji, bardziej niż teorię, strategie
i narzędzia do działania. Ściągamy do Polski najlepsze
praktyki jakie znamy z obszaru edukacji i tworzymy nasze
własne.
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Docieranie do swojej misji nie jest o wybraniu z katalogu
najbardziej atrakcyjnych opcji na działanie. Jest o
dojrzewaniu do wersji siebie, która jest wizjonerska i
głęboko transformująca. Każdy z nas ją ma. Stawanie się
zmieniaczką_em jest naturalnym etapem w procesie
rozwoju człowieka, który czeka na każdego z nas. W
odkrywaniu własnej misji nie chodzi więc o to, by
racjonalnie znaleźć motyw, który nam się podoba, czy
przeanalizować, co jest teraz najbardziej potrzebne na
świecie, tylko stworzyć przestrzeń na to, by nasi
wewnętrzni zmieniacze mogli się zacząć dla nas powoli
ujawniać. Natrafiamy na własną misję w procesie
rośnięcia. Nie w skali, w głębi. Jest ona osadzona na
wertykalnej ścieżce rozwoju, która odnosi się do jakości
naszego połączenia ze sobą, innymi i światem natury -
głębi naszego życia. Gdy mamy wystarczająco dobrą
relację ze sobą, a potem innymi i światem natury, nasza
uwaga naturalnie przenosi się na potrzeby tego świata.
Wtedy też zaczynają odsłaniać się dla nas coraz wyraźniej
nasze unikalne dary i historie dla świata. 

Pierwszy przesmyk do naszej misji prowadzi do zdrowego
etapu wczesnonastoletniego (etap rozwoju, nie wiek).
Zaprasza nas do wyjścia z posłuszeństwa wobec norm
społecznych i dominującej kultury, czy buntowania się
przeciwko nim. Szepcze o zakończeniu egocentrycznej
egzystencji i rozpoczęciu życia z misją, pasją, duchem!
Mówi o oddaniu tego, w czym nasze serce już nie śpiewa.
Objęciu swojej pełnej, autentycznej ekspresji i
znajdowania komfortu w dzieleniu się nią z innymi. Wyjściu
z tożsamości splątanej z naszą pozycją w świecie, tym, co
osiągamy, co produkujemy, jak inni nas widzą i zanurzeniu 

swoich stóp głęboko w swoim wnętrzu i tęsknotom ze
środka. Na tym etapie naszego życia podążamy za złotą
nicią swojego życia, tam, gdzie nasza najgłębsza radość
spotyka się z głodem świata. Zatrzymujemy się i
spotykamy z tym, co w nas wygnane. Tworzymy “zaczątki
nowego świata”, w inicjowanych przez siebie projektach
lub rozpalamy serca własnych społeczności. Pielęgnujemy
osobistą autentyczność i głębszą przynależność do
szerszej wspólnoty. 

Większość osób, z którymi pracujemy, jest w momencie
opuszczania postaci Konformisty lub Buntownika, które są
związane z egocentrycznym, niezdrowym
odpowiednikiem etapu wczesnonastoletniego. Co
ciekawe, Konformista jest postrzegany jako standardowy,
zdrowy dorosły w dzisiejszej kulturze, będąc osobą, która
jest skupiona głównie na dobrobycie swoim i swojej
rodziny, taką, która nie czuje potrzeby zastanawiania się
nad głębszym sensem swojego życia i pracy oraz biernie
dostosowuje się do wytyczonych przez społeczeństwo
norm i ścieżek. Buntownicy są natomiast postaciami
żyjącymi “bez domu”. Nie chcą przynależeć do
współczesnego świata w jego obecnej formie, reagują na
niego oporem i złością, ale nie tworzą też dla siebie
własnej, alternatywnej przestrzeni. Mogą mieć skłonność
do agresji i depresji.

Po rozwinięciu się w postaci działacza społecznego lub
opiekunki społeczności z etapu wczesnonastoletniego i
ich wyczerpania się w pewnym stopiu naszym życiu,
rozpoczyna się dla nas kolejny przesmyk. Prowadzi on do
misji zupełnie innej jakości. Takiej, która jest zanurzona w 
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głębi duszy i kultury, która jest mityczna, symboliczna i
archetypowa. Docieramy w nim do naszego unikalnego
wzoru, który jest wyryty głęboko w nas. Przypominamy
sobie, kim mieliśmy być dla świata. Jest to etap, w którym
mamy dostęp do wglądów, które przekraczają wszystko,
co znamy, wnoszą coś zupełnie nowego w naszą kulturę i
potrafią zmieniać sposób, w jaki kolektywnie rozumiemy
życie i świat. To przejście wiąże się z przesunięciem naszej
uwagi i centrum całkowicie ze świata społecznego, w
stronę tajemnicy, pustki i duszy. Umiera aktywny,
produktywny członek społeczeństwa i rodzi się wedrowca
bez twarzy, bez imienia, ten, dla którego najważniejsze
jest, by otworzyć głębszy etap swojej ścieżki, połączyć się
z tym, co jest naprawdę jego do wniesienia dla świata.
Stajemy się kimś, który pragnie całym sobą narodzić się w
nowej, dorosłej, starszej formie. Towarzyszy temu często
ogromna tęsknota za czymś drogim, nieznanym i dawno
zagubionym.

Romans z misją jest dla wielu najpiękniejszą i
jednocześnie najtrudniejszą podróżą w życiu. Ja sama
przeszłam dużą część tego procesu bez wsparcia, nie
rozumiejąc, do czego mnie prowadzi. Teraz, towarzysząc
na co dzień osobom, które szukają swojej misji oraz tym,
którzy uczą się wnosić ją w świat, jest to bardzo jasne, że
nikt nie wybiera tego procesu "stawania się" dla
przyjemności. Wiąże on ze sobą chwile, gdy przestajemy
być dla innych tym, kogo chcieliby widzieć. Spotyka nas z
ryzykiem i niepewnością, gdy opuszczają nas stare
pomysły na nasze życie, gdy wychodzimy poza to, co jest
postrzegane jako “normalna ścieżka” w naszej kulturze. 

Przejście przez niego wymaga wykształcenia w sobie
bardzo dużej zdolności polegania na sobie psychicznie,
emocjonalnie i finansowo. Możemy w którymś momencie
zorientować się, że nie mieścimy się już na przykład w
tradycyjnej szkole, uczelni, na rynku pracy i musimy wziąć
te części swojego życia we własne ręce, jeśli chcemy
pozostać w spójności ze sobą. Nierozerwalną częścią
procesu docierania do misji są również okresy zagubienia,
dyskomfortu i rozpadania się, których nasze wnętrze i ego
potrzebują, żeby przeobrazić się w nowy kształt. Szczytów  
do pokonania na tej ścieżce jest dużo, jednak jest ona tak
silną i głęboką więzią ze sobą i światem, tęsknotą za
czymś tak drogim, że czasem myślę, że trudniej się jej
opierać, niż odpowiedzieć na jej wołanie.

Martyna Gulczyńska 
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Towarzysząc innym na ścieżce działania dla świata, stało
się to dla nas bardzo jasne, że nie ma takiej wiedzy
teoretycznej, która jest w stanie pomóc nam pracować z
misją. Byliśmy przy kilku tysiącach osób, które uczyły się
najbardziej nowatorskich praktyk i procesów i nadal czuły
trudność i opór w sobie, by przejść na kolejny poziom:
zacząć niezależnie działać na małą skalę lub w przypadku
osób, które były już na tym etapie, próbować finansować
własne projekty i przekształcać je w swój zawód.

Dużym przełomem było dla nas odkrycie, że dzieje się tak,
ponieważ zdolność realizowania naszej misji nabywamy w
procesie wewnętrznego dorastania, pogłębiania - na
wertykalnej linii rozwoju, nie horyzontalnej. Narzędzia i
wiedza mogą wesprzeć nasz proces twórczy, misję,
sprawczość i inne zasoby, do których mamy już dostęp,
które są już w nas naturalnie aktywne, ale nie jesteśmy w
stanie ich nimi wydobyć. 

To od jakości naszego połączenia ze sobą, innymi i
światem natury zależy to, czy mamy swobodny dostęp do
swojej misji, jak łatwo jesteśmy w stanie sięgać po środki
finansowe na działania, jak radzimy sobie z trudnościami,
jaka będzie głębia naszych interwencji. Możemy mieć w
rękach narzędzia-cud, a to, jakie procesy będziemy w
stanie uruchomić (projektowe, finansowe, kreatywne),
będzie i tak wynikało z naszego psycho-duchowego etapu
życia. 

Gdy po raz pierwszy zaczęliśmy przesuwać punkt
ciężkości w naszych programach z wiedzy i narzędzi,

na pogłębianie relacji ze sobą, innymi i naturą, budziło  to
we mnie dużo obaw. Odzywały się we mnie głosy, które
mówiły, że nie ma takiej możliwości, żeby ta strategia
przyniosła lepsze efekty, uczestnicy wyciągną dla siebie
jeszcze mniej, niż wcześniej. Jak niby mieliby zwiększać
swoją zdolność działania i zmiany, jeśli nie będziemy
nawet poruszać bezpośrednio tych tematów? A potem
zaczęły dziać się rzeczy. Rzeczy, które do tej pory budzą
we mnie ogromną pokorę. Kierowanie się w stronę głębi,
zamiast skali, zaczęło przynosić wymierną zmianę w
fizycznym świecie, w postawach i zachowaniach
uczestników, która przekraczała wszystko, co myślałam,
że jest możliwe dla człowieka do osiągnięcia w procesach,
które prowadziliśmy.

Jednymi z częstszych pytań, z którymi się spotykamy, są:
“Co blokuje mnie przed podjęciem działania, o którym
marzę?”, “Co powstrzymuje mnie przed pójściem dalej?”
Zagubienie i frustracja są całkowicie naturalne. Wiążą się
często z tym, że nie jesteśmy świadomi, że przejście
pomiędzy etapem, na którym jesteśmy, a tym, na którym
chcielibyśmy być, może wymagać od nas sporej zmiany,
przekształcenia tego, kim jesteśmy i jak poruszamy się w
świecie. Jest to bardzo ważny moment przejścia, który
sprawdza, jak bardzo kochasz to, po co idziesz? Co jesteś
w stanie przeżyć, oddać, odsłonić, z czym się spotkać,
żeby otworzyć głębiej swoją ścieżkę? Czy dasz sobie
czas, uwagę i przestrzeń na przeobrażenie się?

Istnieją 4 wewnętrzne aspekty, które potrzebują w nas
powoli dojrzeć, żebyśmy byli w stanie realizować swoją 
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WSCHÓD: Wrażliwość na odczucia płynące z ciała i
otoczenia. Obecność. Świeżość. Niewinność.
Otwartość. Obserwowanie z lotu ptaka.
POŁUDNIE: Bycie w domu w swoim ciele, w swoich
emocjach i w świecie natury, głębokie połączenie z
nimi. Figlarność, żywiołowość, sensualność. Beztroska.
Zakochanie w życiu. Wyrażanie “emocjonalnej
prawdy”. Pełna, autentyczna ekspresja.
ZACHÓD: Portal do podziemia, duszy i misji.
Tajemnica, głębia, śmierć. Poszukiwanie sensu. Snucie
wizji. Głęboka wyobraźnia. Dostrzeganie przyszłości,
która chce nadejść. Wspieranie w ewolucji miejsc  i
osób z którymi mamy kontakt.
PÓŁNOC: Służenie jak największej całości. Mądra
opieka. Szukanie okazji do pomocy innym. Budowanie
stabilnych fundamentów. Uważność na potrzeby i
emocje innych. Porządek, racjonalność, spokój,
dyscyplina. Zdolność realizacji swoich wizji.

unikalną misję w świecie. Każdy z nich posiada ukrytą w
sobie perspektywę, zasoby i mądrość. To je mamy na
myśli, pisząc o pogłębianiu relacji ze samym sobą i
zwiększaniu jakości tego połączenia:

Rozwijanie się w tych 4 sferach, wraz z rozumieniem
etapów rozwoju człowieka i głównych zadań, które
aktualnie realizujemy, potrafi być bardzo wspierające w
nawigowaniu swoim rozwojem, przechodzeniu przez
kolejne progi i wytyczaniu dla siebie szczęśliwszej i
bardziej zbalansowanej ścieżki.

Martyna Gulczyńska
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Podążanie za swoją misją może nie być ścieżką, która
pozwoli nam odnaleźć się bardziej w starym świecie.
Kultura i systemy, w których żyjemy, w tym systemowa
edukacja i rynek pracy, zatrzymane są w patologicznej
odsłonie swoich lat wczesnonastoletnich. Charakteryzuje
je egoistyczna egzystencja, bezustanny ruch, życie w
niepokoju. Działanie rozłączone z poczuciem sensu, w
strukturach opartych w jakimś stopniu na kontroli,
dominacji i posłuszeństwie. Misja nie jest z tego porządku.
Zawiera w sobie zdrowy etap wczesnonastoletni (m.in.
autentyczne, miękkie bycie w świecie, służbę dla świata,
zdolność dbania o siebie finansowo) i go przerasta. Nie
naradza się ze współczesnej kultury i może być jej bardzo
trudno pomieścić się w jej progach. Co dla wielu osób
oznacza, że jeśli chcą swobodnie ją zgłębiać, odkrywać i
realizować, najłatwiej jest im to robić poza istniejącymi
miejscami pracy czy przestrzeniami rozwojowymi, tworząc
na przykład swój własny “uniwersytet” i swoją własną
pracę wokół misji.

Nasze ciała i emocje nie są przeciwko nam. Jeśli miejsce,
w którym jesteśmy, nie jest wystarczająco zdrowe, nasz
organizm znajdzie swoje własne sposoby, by nie
uczestniczyć w pełni - odczuwając lęki, tracąc połączenie
z sensem, czy mocą. Możemy w takim wypadku usłyszeć:
idź, popracuj nad sobą. Znajdź dodatkowe wsparcie, zrób
sobie częstsze wakacje, jeśli musisz. Spróbuj wytrzymać,
jak każdy inny. Ta strategia płynie właśnie z niezdrowego
etapu wczesnonastoletniego i pląta nas przy nim. Nasze
życie nie musi polegać na poświęcaniu siebie, próbie
wpasowania się w struktury i miejsca, które nasze 

ciało odrzuca. 

Nasza zdolność by ewoluować i wyrastać poza dzisiejszy
świat, jest bezpośrednio związana z tym, ile mamy
kontaktu ze starym i nowym w swoim życiu. Jakie są
przeważające jakości, zachowania, energie, z którymi się
stykamy? Nasza obecna kultura jest silnie pochłaniająca.
Będąc w niej stale zanurzonym, zostaniemy przez nią w
którymś momencie połknięci. Będzie wzmacniać w nas te
części siebie, które potrzebują w nas umrzeć, żebyśmy
mogli przechodzić przez kolejne progi w naszym rozwoju.
Niezależnie od tego, co wybierzemy, oczy śmierci łypią na
nas z ciemności. Mogą wydarzyć się dwie rzeczy: oddamy
swoje życie kulturze lub umrzemy w postaci, w której
jesteśmy, żeby odrodzić swoją przyszłość. 

Jeśli nasze serce jest oddane “wyrastaniu”, jego ważną
częścią jest znalezienie społeczności, nowego domu,
który przywita nas z otwartym sercem i ramionami po
drugiej stronie. Bez wspólnoty, która reprezentuje nowy
etap, w który wchodzimy, możemy w pewnym momencie
zorientować się, że nieświadomie zatoczyliśmy koło i
znajdujemy się w dokładnie tym samym miejscu, które
jakiś czas temu chcieliśmy opuścić.

Martyna Gulczyńska
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Od jakiegoś czasu zabieram się do napisania tekstu o
mojej ścieżce edukacyjnej. To pierwszy szkic. Ścieżce
alternatywnej. Niekonwencjonalnej. Amatorskiej. Opartej o
bezwględną, bezczelną, arogancką wiarę w siebie i życie.

W świecie, który żyje opowieścią o człowieku i świecie tak
wąską, płaską, martwą, obraźliwą… pójście za głęboką
wiarą, że jestem kimś dużo więcej, niż mi się kiedykolwiek
odważyło pomyśleć, często jest odbierane jako akt zdrady
i bezczelność.

"Jak to nie masz zgody na ciągłą przemoc niedojrzałych
prowadzących? Jak to nie chcesz się uczyć czegoś,
czego sensu nie rozumiesz? Jak to chcesz najpierw
odkryć, kim naprawdę jesteś, zanim zaczniesz biec w
wyścigu utartą ścieżką donikąd? Jak to chcesz sprawdzić
najpierw, o co w ogóle chodzi w tej edukacji i do czego
ona prowadzi?" Powiedział rektor Uniwersytu Złamanych
Serc.

"Ale jaki masz plan dalej? Przemyśl to  najpierw dobrze.
Nie podejmuj raptownych decyzji. Nie ma lepszego czasu
na studiowanie, niż teraz. Żadne studia nie są idealne. No
ale dokończ, zostały Ci tylko dwa lata. Czego Ty
oczekujesz od studiów, że spotkasz na nich inspirujące
osoby i będziesz czuć, że się rozwijasz? Masz za wysokie
wymagania. Jak nie będziesz studiować, to przestaniemy
Cię wspierać…" Wypowiada głos manipulacji. "W dupie Ci
się przewróciło…" Wypowiada przerażone i pogardliwe
spojrzenie. 

Rozumiem te zdania, one też żyją we mnie. Nie zmienia to
jednak faktu, że są to głosy zranienia i niedojrzałości.
Blokują rozwój zdecydowanej większości młodych osób.
Ci, z którymi pracuję od ponad 5 lat, wyjątkowo odważni i
zasobni na poszukiwanie chociaż elementów swojej
ścieżki i autentycznej dojrzałości, mówią o tych głosach i
borykają się z nimi na porządku dziennym.

Wszystkie te zdania są oparte o głęboki strach, szantaż
presji społecznej i przede wszystkim własną, pominiętą
eksplorację autentycznej edukacji. “A co jeśli jest już dla
mnie za późno? Przecież dalej o poranku i w nielicznych
momentach, w których jestem sama i nie uciekam do
bycia zajętą, słyszę też cichy szept w środku, który pyta:
kim jesteś? czym jest miłość? po co jest śmierć? czym jest
zdrowa kultura? jaki jest mój mistyczny dar dla świata i
moje powołanie?”

Ciasnota dominującej opowieści o potencjalne człowieka
jest źródłem tych toksycznych praktyk rodzicielskich i
edukacyjnych. Martwych instytucji, które są ich
ucieleśnieniem. Człowiek jest w nich postrzegany
postrzegany jako maszyna mięsa albo agregat zasobów
(opowieść polityczno-ekonomiczna). Hmm… no jest tu
trochę do dodania. 

Pisząc o historii-opowieści nie mam na myśli tylko
abstrakcyjnej idei, ale również jej ucieleśnianie. Na 
 przykład doświadczanie siebie i swojej relacji z dzikością
natury. Ucieleśnienie tego, że jestem tak samo dziki jak 
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lisica, którą spotkałem w lesie. Wyobrażasz sobie, że Ty
też jesteś tak hipnotyzująco piękna, jak ona? Masz tyle
odwagi? Żyjesz pełniejszą opowieścią?

Jak wyglądałoby wychowanie i instytucje edukacyjne,
gdyby zintegrowały dużo bardziej holistyczną,
adekwatniejszą opowieść o człowieku? Jaki jest sens
zajmowania się życiem, jeśli nie masz pojęcia kim jesteś i
czym jest świat? Całe życie można realizować
nieistniejące cele, tkwiąc w kawałeczku swojego
potencjału.

Moja ścieżka edukacyjna wyglądała i wygląda tak, a nie
inaczej, nie dlatego, że mam fetysz na bunt (który też jest
formą niedojrzałości), czy nie lubię dostawać zniżek w
komunikacji. Pisząc o edukacji, mam na myśli rozwój
świadomości i pogłębianie relacji ze sobą i światem. Mam
na myśli stawianie się dorosłym człowiekiem, którego
definicja wychodzi daleko ponad konwencjonalne teorie
psychologiczne. Edukacja to proces odrywania swojego
miejsca w świecie. W moim przypadku, jest to uczenie się
tego, jak być przewodnikiem, wspierać w uzdrawianiu,
stawać się dobrym liderem. 

Najprościej mówiąc, studiowałem i studiuję: biznes stawia
się człowiekiem. Ścieżka edukacyjna, którą wybrałem,
służyła właśnie tym celom. Konwencjonalne studia byłyby 
 dla mnie głównie przeszkodą, dlatego z nich
zrezygnowałem. Żadna ideologia za tym nie stoi. Nie jest
to ścieżka łatwa czy miła haha. Nie zrozumcie mnie źle.
Daleko jej do tego. Nie o to w tym chodzi. 

Od 2016 roku, dwie najsilniejsze nogi mojej edukacji to
prowadzenie organizacji w roli lidera i przewodnika oraz
moje osobiste relacje z nauczycielami-mistrzami.
Towarzyszą mi oni przy projektach, superwizują, wspierają
proces terapeutyczny lub dają mi szanse poprowadzić
coś razem z nimi. Od września 2021 roku zacząłem też 7-
miesięczny program w The School of Myth- szkole pracy z
mitologiczną wyobraźnią, dziką naturą i duszą. M m m!

Moja wojna z grzecznością
pole minowe sztucznych dorosłych
wydeptana ścieżka donikąd
antywagarowa policja
dyktatura egoizmu
ustawiony ślub z tym co znane
udomowiona bezduszność.
Wychodzę
idę się zgubić
jak najdalej stąd
wieczny student
bezczelny bachor
bezwzględny brak odpowiedzi
leśna wędrówka
przez samotność
do odosobnienia
polifoniczny erotyzm!
słodka ciemność!
mistyczne wagary!

 
Kasper Lemiesz
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Nie ma nic poważniejszego, niż marzyć. Żeby marzyć,
trzeba wracać do siebie i odkrywać swój prawdziwy głos
na nowo. Żeby marzyć, trzeba przeżyć cały ból naszego
złamanego serca, ukryty pod życiem, które nie jest nasze,
pod życiem, które w rożnym stopniu przejęliśmy, by
przynależeć i przetrwać.

Marzyć, to nie znaczy manipulować się celami. To nie obcy
rozkaz. To nie seria niekończącej się listy zadań i
postanowień, które nawet odhaczone, pozostawiają nas
wiecznie głodnymi. To zazwyczaj  też nie te materialne
hasła o podróżowaniu, karierze, czy 100 innych wersjach
tego samego. 

To są wgrane nam – przez obecnie dominującą kulturę
konsumpcyjną – hasła, po które sięgamy, bo nie wiemy,
kim jesteśmy i czego naprawdę chcemy. Bo boimy się
konsekwencji i odpowiedzialności marzenia. Bo nie mamy
jeszcze na nie zasobów. Bo dostaliśmy takie, a nie inne
szanse i kapitał na start.

Marzyć, to być tym, kim naprawdę jesteśmy. To
bezwględne podążanie za sobą. Marzyć, to odprowadzać
się do swojego miejsca na ziemi. To bycie tak bardzo
sobą, że "ja" przestaje momentami istnieć. To poddać się
życiu. 

Czemu służę? Po co tu jestem? O co chodzi w moim
życiu? To jedne z tych największych i najpiękniejszych
pytań. To pytania marzycieli i głupców! Działają jak
pobudzasz i zatrzymanie jednocześnie. Zapraszają nas do  

 trzeźwości i zajrzenia głęboko do serca. Zapraszają nas
też do największej odpowiedzialności i aktu odwagi – do
życia swoim własnym życiem i opowiadania swojej
unikalnej historii.

Jaki jest mój wyjątkowy dar? Jakie jest najgłębsze pytanie
mojego życia? Jaki jest mój wiersz do opowiedzenia?
Gdzie woła mnie życie? Jaki jest mój sens? To pytania
bezpośrednio z obszaru duszy. Przestrzeni zbudowanej z
archetypów, mitów, poezji i dzikości.

Marzyć to nasłuchiwać. Marzenia są bardziej jak
ogłoszenia, niż decyzje. Głęboki sens naszego życia i
działania społecznego nie wynika z analizy tego, co
będzie miało wpływu. Nie wydedukujemy naszego
autentycznego spełnienia i działania z analizy tego, co jest
teraz najbardziej potrzebne. 

Robić coś z sensem i żyć z sensem, to podążać za
wezwaniami swojej duszy. Nie zawsze te działania,  które
są najbardziej zasięgowe i "najważniejsze", będą
przypisane akurat nam. Czasem wychowanie małego
człowieka ma największy sens na świecie. Czasem to
założenie piekarni. Czasem to piosenka.

Marzyć i żyć swoim życiem nie ma zupełnie nic
wspólnego z robieniem kariery, lajkami czy bogactwem.

Kasper Lemiesz
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Jak mówi pradawna legenda, wszyscy mamy dzikiego
bliźniaka, który w dniu naszych urodzin został wygnany i
wyrzucony z piętnastego piętra przez okno. Teraz szwęda
się w dzikich lasach i w opuszczonych bunkrach pod
miastami. Stęskniony za Tobą w całym swoim ciele!

Musieliśmy go wygnać. Potrzebowaliśmy skupić się na
przystosowaniu. Nauczyć się sposobów naszej kultury. Nie
mogliśmy straszyć zbytnio swoją prawdą i potęgą naszych
rodziców. Potrzebowaliśmy być przyjęci i zaopiekowani.
Ale jak mówi Starszyzna: CO WYGNASZ W SOBIE, STAJE
CI SIĘ WROGIE. 

"Pomyśl o dżinie, który po uwolnieniu z butelki mówi:
gdybyś przyszedł dziesięć lat temu, dałbym Ci życzenie;
przyszedł pięć lat temu, podziękowałbym Ci; przyjdź teraz,
to Cię zabiję."

— Martin Shaw

Lekka zmiana tonu, co? Potrzebujemy wrócić do tych
wygnanych części i nie będzie to tylko przyjemna zabawa.
To ryzykowna podróż, która wymaga skoku w przepaść.
Nasze bestie czekają w ciemnym lesie i mimo, że też za
nami tęsknią, to nie będzie tak łatwo się znowu
zaprzyjaźnić. Nie ma co się im dziwić, wciąż mają blizny
po upadku z okna. Są wielkie, silne i mają dobre poczucie
humoru. Nie dadzą się tak łatwo. Sprawdzają, czy
wchodzimy w nowy związek z nimi na poważnie.

Co zakopaliśmy? Co uznaliśmy za niewartościowe? 

Czego się w sobie wystraszyliśmy? Gdzie sprzedaliśmy
nasze Dusze?

Parafrazowanie uczuć tu nie pomoże. Miękkiej kanapy z
terapeutką na odosobnienie w lesie nie weźmiesz. Nie
uwiedziesz swojej Dzikiej Bliźniaczki robieniem fitness-jogi  
w obcisłych spodenkach. Potrzebny jest eros! Potencja!
Ryzyko! Coś kurwa ciekawego. Rozwój to sport
kontaktowy. Może to niegrzecznością i pięknem właśnie,
uratujemy się sami przed kulturową zagładą?

"Conventional knowledge is death
to our souls, and it is not really ours.
We must become ignorant
of what we have been thought,
and be, instead, bewildered. 
Run from what is profitable and comfortable. 
If you drink those liqueurs, you will spill
the springwater of your real life. 
Forget safety.
Live where you fear to live. 
Destroy your reputation.
Be notorious.
I have tried prudent planning
long enough. From now
on, I will be mad."

— Rumi, from “A Spider Playing in the House”

Kasper Lemiesz
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Komu tak naprawdę próbuję pomóc?

To dla mnie jedno bardziej potężnych pytań. Potrafi trafić
w samo sedno tego, co teraz próbujemy w swoim życiu
zrobić i kim potrzebujemy być. W części naszej kultury, do
której pewnie trafi ten tekst, aktywizm i ogólnie troska o
więcej niż siebie, jest teraz jedną z zasad. Innymi słowy,
aktywistka to coraz częściej duma rodziców. Nie ma w
tym nic złego. Próbuję tylko opisać pewne zjawisko i
pokazać fragment tego, jak działa kultura.

Kultury są jak bardzo złożone zbiory tego “co się powinno i
nie powinno.” Z natury dążą do utrzymania porządku.
Znowu, nie ma w tym nic złego. Teraz, jeśli współczesną
zasadą będzie “bądź aktywistką”, a zakazem będzie np.
jedzenie mięsa, to pojawia się nowy dylemat.

Nieoczywistym staje się rozróżnienie, kiedy realizacja
działań aktywistycznych i ograniczanie spożywania
różnych produktów wynika z głębokiem troski i
autonomicznej decyzji, a kiedy jest formą dbania o własną
przynależność. W przynależności nie ma nic złego. Ale jest
fundamentalna różnica między działaniem z miłości i dla
miłości (przynależności). Jesteście wciąż ze mną?
Czujecie, co próbuję powiedzieć?

Przynależność wiąże się z dziecięcymi i
wczesnonastoletnimi etapami życia (przede wszystkim
chodzi mi tu o etap rozwoju, nie wiek). Na tych wczesnych
etapach życia niezbędne do przetrwania jest uczenie się
zastanych w domu i kulturze zasad. Poznawanie ich i ich 

skuteczna realizacja są jednymi z głównych zadań, które
mamy wtedy do zrobienia.

Dorosłość natomiast wiąże się już z innymi prawami.
Autentyczność staje się dla niej ważniejsza. Jej środek
ciężkości przesuwa się ze zdrowego dbania o ja, moje i
nasze, na bycie opiekunem czegoś dużo większego. Bill
Plotkin, jeden z moich nauczycieli, nazywa dorosłość jej
drugim imieniem: Wizjonerska Twórczyni Ewolucji
Kulturowej. Nie kariera, nie kasa, nie sława, nie
bezpieczeństwo, nie wygoda, nie porządek. Autentyczny,
święty aktywizm. Działanie z miłości. 

Komu tak naprawdę próbuję pomóc? Jakie są motywacje
moich działań? Robię to dla miłości czy z miłości? Robię to
z poczucia wiary i piękna, czy z rozpaczy i przytłoczenia?
Nie ma tu poprawnej lub niepoprawnej odpowiedzi. Jest,
jak jest i dobrze wiedzieć, jak jest naprawdę. Dla własnej
spójności, która generuje spokój. Dla bycia szczerym z
innymi. “When you argue with reality, you lose— but only
100% of the time.“ (Byron Katie) 

Kasper Lemiesz
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WSTEP
Czas wyruszyć! Wybrać się na tropienie swojego
prawdziwego miejsca w świecie i życia z misją.
Wymarzyć przyszłość, którą chcemy zacząć
budować już teraz. Zanurzymy się procesie jako
Wędrowcy. Tropicielki. Nasze spotkanie będzie
okazją do tego, żeby zakopać i zasiać w ziemi
części swojego obecnego życia. To, jak myślimy o
sobie i o świecie. Nasza misja potrzebuje od nas
tego, aby ofiarować jej siebie w prezencie. Nie
jest darem do odszukania na zewnątrz. Nie
wynika z testu kompetencji. Nie mieszka skrycie
pod dyplomem magistra. 

Stara mądrość mówi, że w momentach kryzysu,
zagubienia, płaskości kultury, podziałów… to
wyjście na spotkanie z dzikością może przynieść
prawdziwe odnowienie naszemu centrum. Taki
proces wymaga zatrzymania się. Słuchania
bardziej niż mówienia. Kiedyś nazywał się
inicjacją. Płaczem o wizję. Portalem do dorosłości.
Może już czas trochę urosnąć. 

17

Podnoszeniu mocy dzięki rozwijaniu swojej
zdolności głębokiego śnienia, dojrzałego
dbania, połączenia z dzikością, czuciem,
naturą i obecnością, 
Odkrywaniu swojej misji i własnej, unikalnej
roli“changemakerki_a”.

Narzędziownik jest zaprojektowany w formie
doświadczeń. Skupimy się na rozwoju w 2
głównych kierunkach, które pomogą Ci w
podróży do siebie i swojego miejsca w świecie:

Możesz przejść przez Narzędziownik
samodzielnie lub zebrać grupkę 2, 3 bliskich Ci
osób, które są w podobnych do Ciebie
eksploracjach i stworzyć z tej podróży wspólne
doświadczenie. Jeśli nie masz kogoś, kto mógłby
Ci towarzyszyć, śmiało napisz nam o swoich
refleksjach i odkryciach! 

 



Mój

etap

zycia

Ćwiczenie 1:
Napisz w notatniku o etapie życia, w którym teraz jesteś. Opisz przemiany,
wyzwania, główne punkty Twojej wewnętrznej “podstawy programowej” na ten
moment. Co umiera? Kim się stajesz? Czego potrzebuje od Ciebie etap, w
którym obecnie jesteś? Do jakiej podróży jesteś teraz wzywana_y? Możesz
skorzystać w swojej refleksji z charakterystyki etapów, które zamieściliśmy w
tekście “Jak odkryć swoją misję?” w pierwszej części Przewodnika.
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Ćwiczenie 2:
Wybierz 4 przedmioty, które będą reprezentować 4 aspekty Twojej
psyche i rozstaw je w 4 kierunkach świata. Opisaliśmy je w tekście “Jak
stworzyć pracę wokół misji?” w pierwszej części Przewodnika. Stań po
kolei przy każdym z przedmiotów i spróbuj wcielić się w postać, którą
uosabia. Odszukaj ruch, dźwięk, gesty, które do niej pasują. Zobacz,
jakie obrazy do Ciebie przychodzą z tego miejsca. Jak widzisz świat?
Jak się czujesz, będąc w tym punkcie? 

Gdy skończysz eksplorować każdą z postaci, zastanów się, jak łatwy
dostęp miałaś_eś do każdej z nich. Może była taka, w której czułaś_ęś
ciężar, spięcie, dyskomfort? To, czego doświadczysz w tym ćwiczeniu,
można w łatwy sposób odnieść do swojego życia. Sprawdź, które
postacie są najbardziej aktywne w Twojej codzienności. Jak większe
skupienie na tych mniej rozwiniętych postaciach mogłyby wesprzeć
Twoją ścieżkę?

kierunki

Narzędzia i praktyki 
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Ćwiczenie 3:
Wybierz się na 2-godzinny spacer do lasu lub innego dzikiego miejsca
w Twojej okolicy, w której nie będzie innych ludzi. Gdy już w nim
będziesz, zejdź ze ścieżki i poszukaj w jego głębi miejsca, które coś w
tobie porusza, może to być zarówno zachwyt, jak i np. obrzydzenie lub
strach. Ściągnij buty i odkryj to miejsce boso przez kilka minut, sprawdź
jaką tajemnicę dla Ciebie skrywa. Przez kolejnych 15 minut spróbuj
odnaleźć ruch, który sprawia ci przyjemność. Wejdź w przestrzeń
czystego czucia. Sprawdź, jak bardzo potrafisz oddać się danej chwili i
podążać tylko za tym, co przynosi przyjemność Twojemu ciału. Gdy
skończysz, zapytaj siebie, o czym cicho szepcze do Ciebie Twoje serce
w tym momencie Twojego życia. Zapisz swoje refleksje i daj sobie
przez resztę czasu na pobycie ze sobą. 

Narzędzia i praktyki 
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Ćwiczenie 4:
Połącz się z częścią siebie, która jest wolna, pełna marzeń i zdolna do
tworzenia cudów w świecie. Przeprowadź krótki wywiad z tą postacią w
sobie. Zapytaj ją, jak się czuje, w jakiej jest kondycji? Jak wpływają na
nią osoby, którymi się otaczasz i miejsca, w których jesteś? Jak się
czuje przez Ciebie zaopiekowana? Zapytaj ją, co chciałaby zrobić z
twoim obecnym życiem? Stwórz miękką przestrzeń, w której wszystkie
głosy będą mogły się odsłonić i w pełni wypowiedzieć, bez wchodzenia
z nimi w dialog. Gdy usłyszysz już wszystko, wyjdź tej samej nocy do
ogrodu lub pobliskiego parku i napisz pełny miłości list w odpowiedzi
do tej postaci w sobie. 

Narzędzia i praktyki 
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sciezki

Ćwiczenie 5:
Narysuj siebie jako bohaterkę_a, postać i opisz jej charakterystyczne cechy.
Zastanów się, jak stara się zaprezentować światu? Czemu poświęca najwięcej
uwagi i czasu? Może robi coś, co nie jest już dla niej w pełni autentyczne lub jej
nie służy? Podejdź do zadania z uśmiechem do siebie. Znajdź w swoim domu
przedmiot, który jest dla Ciebie drogi i blisko związany z przedstawioną przez
Ciebie postacią. 

Wyjdź wczesnym wieczorem do lasu, znajdź miejsce poza szlakiem, które
wywoła w Tobie szczególne emocje (negatywne lub pozytywne) i zakop w nim
kartkę z rysunkiem oraz ważny dla siebie przedmiot, jako prezent dla swojej
ścieżki. Zrób symboliczny pogrzeb postaci, w której jesteś. Nie po to, by ją
odrzucić, tylko stworzyć pustą przestrzeń, w której może pojawić się dla Ciebie
coś nowego. Zabierz w drodze powrotnej element natury, totem, który będzie
symblem nowej podróży i Twoim dalszym przewodnikiem i towarzyszem. 

Stań się przez 5 kolejnych dni Wędrowcą bez imienia. Tym, który nie wie. Kimś,
kto nie ma twarzy. Niech będzie to czas zatrzymania, zagubienia i tajemnicy, po
którym zdecydujesz, do których elementów swojego starego świata chcesz
wrócić, a z których chcesz wybrać się w nową podróż i zbudować coś
piękniejszego.

Narzędzia i praktyki 
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kierunku

Ćwiczenie 6:
Znajdź jedno aktualne wyzwanie lub żywe dla Ciebie pytanie. Wypisz na kartce
najważniejsze aspekty obszaru, który będziesz eksplorować. Mogą to być
powiązani z nim aktorzy, miejsca, jego główne cechy. Dla przykładowego pytania:
"Czemu źle się czuję w swoim życiu?", mogę wypisać na przykład: 1. swoje obecne
miejsce pracy, 2. szkołę, 3. moją wspólnotę lub konkretne osoby z mojego
otoczenia, 4. działanie, które jest zgodne z moim najwyższym potencjałem, 5.
zwykłych dorosłych, 6. kulturę toksycznej produktywności, 7. swobodę i lekkość.
Znajdź potem intuicyjnie w swoim domu przedmioty, które będą dobrze
reprezentować każdy z wypisanych elementów. Wyznacz przestrzeń na podłodze,
na której rozłożysz zebrane przedmioty i oznacz na jej krańcach punkty
oznaczające północ, południe, wschód i zachód. Rozłóż w niej przedmioty i
przestawiaj je do czasu, aż poczujesz, że ich układ i zależności między sobą
wiernie oddają rzeczywistość. Kieruj się czuciem, nie analizą. Gdy skończysz, spójrz
na powstałą rzeźbę z perspektywy każdego kierunku i zadaj sobie pytanie:

Gdy skończysz, zrób chwilę przerwy, po czym wróć do rzeźby i znowu zacznij
przestawiać elementy. Tym razem tak, by oddawały nową rzeczywistość, która
czujesz, że jest gotowa się narodzić.

Narzędzia i praktyki 

Południe: 
Jakie uczucia się we mnie pojawiają?
Czy jest coś, co wywołuje radość, spokój,
niepokój, złość?

Zachód: 
Co ma sens, co go nie ma? Gdzie jest
spełnienie, życie, obfitość? Gdzie jest
ciężar i spięcie?

Północ: 
Które elementy dominują, są
najmocniejsze? Co potrzebuje opieki i
wsparcia?

Wschód: 
Co jest gotowe, by się zakończyć? Jaki
nowy kierunek chce się narodzić?



Szukanie wizji i

glebokie 
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snienie

Ćwiczenie 7:
Stwórz folder inspiracji, do którego przez 3 kolejne dni będziesz
wkładać fragmenty tekstów, wierszy, postów, zdjęć, które Cię poruszą
lub zaintrygują. Wybierz się potem na długi, samotny spacer do lasu, do
miejsca, które czujesz, że jest najbardziej tajemnicze, magiczne i może
nawet trochę niebezpieczne (nie fizycznie). Wróć w nim po raz
pierwszy do wszystkich zebranych przez Ciebie elementów. Nie
analizuj tego, co widzisz, wpuść do środka wszystko, co widzisz,
przeczytaj na głos zebrane teksty. Potem zadaj sobie pytanie: Co mnie
teraz wzywa? Jakie jest moje najgłębsze pragnienie? Napisz wiersz i
stwórz rysunek, dając słowom i kształtom przypłynąć w odpowiedzi na
to pytanie. To, co stworzysz, nie musi być zrozumiałe, ładne czy
konkretne. Daj wyrazić się swobodnie temu, co samo naturalnie się w
Tobie pojawi.

Narzędzia i praktyki 
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Ćwiczenie 8:
Misja jest stałym motywem, który może realizować się w różnych
kontekstach. Jest punktem, w którym to, co daje nam największą
radość i swobodę, łączy się z ważnymi potrzebami świata.
Najdokładniej wskazuje ścieżkę, pracę, relacje, w których zwiększa się
nasza energia, pojawia się łatwość, kreatywność i motyle w brzuchu. By
pomóc Ci się do niej przybliżyć, zostawiamy dla Ciebie 3 pytania, do
których warto niejeden raz wracać. Wraz z ich zadawaniem, będzie
pogłębiać się Twoja jasność tego, gdzie znajduje się Twoje prawdziwe
miejsce w świecie:

Odkrywanie tego, jak objawia się mój unikalny archetyp zmieniaczki:
Jakie moje zachowania, sposób bycia i rzeczy, które wnoszę w
różnych przestrzeniach, są dla mnie najważniejsze? Kiedy czuję
największą bliskość ze sobą? Kiedy moje serce świeci?

Odkrywanie tego, co jest moje do wniesienia w świat:
Czego mi brakuje, będąc w różnych przestrzeniach? Czy istnieje jakiś
stały motyw, na który zwracam uwagę? Każdy z nas posiada swoją
unikalną wrażliwość, przez pryzmat której widzimy świat. Jest ona
ściśle połączone z naszym wyjątkowym wzorem jako zmieniaczki_a.

Odkrywanie wizji świata, jaki chcę tworzyć:
Które wydarzenia z innymi, były dla mnie do tej pory najbardziej
szczególne i poruszające? Co sprawiło, że te sytuacje są dla mnie
wyjątkowe? Możemy odkrywać ukryte motywy w każdym z takich
wydarzeń i świadomiej tkać z nich swoje życie i działania dla świata.    

swojej
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które niose
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dla swiata

Ćwiczenie 9:
Wybierz się w naturę z pytaniem: “Gdybym mógł_mogła zrobić tylko 1
rzecz na świecie i opowiedzieć tylko 1 historię, po czym zniknąć z tej
planety, co by to było dla mnie na ten moment?” Zadaj je sobie i
sprawdź, jakie odpowiedzi przypłyną, łącząc się po kolei z każdym z 4
aspektów psyche, które eksplorowaliśmy w drugim ćwiczeniu. Dla
ułatwienia możesz wcielić się w 4 postacie, które reprezentują
poszczególne aspekty psyche: 1. Dziką, wyzwoloną wersją siebie,
połączoną w pełni ze swoimi emocjami, seksualnością i naturą, 2.
Mądrą matką, która tworzy świat, dbający o wszystkich, 3. Śmiercią,
muzą, żyjącą w świecie marzeń, symboliki i pociągającej tajemnicy, 4.
Śmiejącym się mędrcem o milionie lat, rozmawiającym z Ziemią i
przodkami. 

Narzędzia i praktyki 



AUTORZY

Jestem trenerką i kochającą świat aktywistką. Wspieram
“agentów zmiany” w tworzeniu własnej pracy wokół misji i
docieraniu coraz głębiej do swojej siły i poczucia
kierunku. Od ponad 5 lat dążę do tego, żeby stworzyć  w
TU najlepszy ‘uniwersytet’ dla świata. Tańczę pomiędzy
dyscyplinami, łącząc pracę nad sobą ze sztuką działania.

 

Jestem młodym kapitanem statków pirackich zwanych
projektami społecznymi, zagubiony przewodnikiem,
mąciwodom kulturowym. Od 2015 jestem zaangażowany
w eksperymenty edukacyjno-społeczne kierowane do
młodzieży i dorosłych. Współzałożyłem alternatywny
uniwersytet "TU", ruch "Strajk Uczniowski" i szkołę
tajemnic "Rośnie". Piszę teksty, prowadzę programy i
wspieram organizacje jako trener. www.pracujzmisja.com

martyna.tuversity@gmail.com
www.kasperlemiesz.com
k@kasperlemiesz.com
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Przewodnik Zmiany został zrealizowany w ramach projektu grantowego
„TransferHUB - inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”,
www.transferhub.pl.

koniec

http://www.transferhub.pl/

