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Podążaj za historią… kto wie, jakiej zmiany uda Ci się dokonać?
• Changemaker, czyli zmieniacz – czy ktoś taki naprawdę istnieje?

• Czas na zmianę – praca z ludźmi, którzy chcą dokonać zmiany osobistej

• Między teorią a praktyką – konkretne przypadki i ogólne metody pracy nad zmianami

Każdy z nas doświadcza czasem potrzeby dokonania jakiejś zmiany osobistej. Niekiedy chcemy 

pozbyć się pewnej cechy lub wykształcić w sobie nową, a innym razem gnębią nas fobie albo 

niewłaściwe relacje z ludźmi, które w końcu musimy poukładać. Nie każdy jednak umie sam 

znaleźć odpowiednie środki zaradcze, wykrzesać z siebie wystarczająco dużo silnej woli albo 

spojrzeć z dystansu na własne kłopoty. Wówczas z pomocą może przyjść profesjonalny zmieniacz, 

czyli osoba wskazująca kierunek i sprytne sposoby dokonywania wewnętrznych zmian. Jeśli ktoś 

ma w sobie dużo chęci pomagania innym i empatii, sam może nawet zostać takim zmieniaczem.

Ta książka przeznaczona jest zarówno dla osób, które pragną dokonać pozytywnej zmiany

w swoim życiu, jak i dla tych, które chcą w tym pomagać: dla zmieniających się i dla zmieniaczy. 

Jej autor w sposób praktyczny i na konkretnych przykładach pokazuje różne metody radzenia 

sobie z własnymi ograniczeniami, niepożądanymi stanami umysłu i cechami osobowości, a przy 

okazji odkrywa cienie i blaski pracy changemakera. Pisze o sukcesach i porażkach, podkreśla, że 

najważniejszy jest indywidualny kontakt z drugim człowiekiem i próba dostrzeżenia, co tak 

naprawdę nie pozwala mu wyzwolić całego posiadanego potencjału. Dzięki niej możesz sporo 

dowiedzieć się nie tylko o sobie, ale także o tym, jak pomóc innym w realizacji ich najważniejszych 

życiowych celów.

• Opowieści zmieniacza – opisy konkretnych przypadków i pracy terapeutycznej.

• Metody zmiany – rozpisanie konkretnej metody pracy nad zmianą.

• Rozmowy o zmianie – ekstremalne historie, błędne teorie, ciekawostki.

Zajrzyj do kuchni zmieniacza i odkryj w niej coś dla siebie!
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Rozdzia� 5.
Mit pod�wiadomo�ci

DZIWNE OPOWIE�CI
To, co zaraz przeczytasz, mo�e zabrzmie� jak najwi�ksza here-
zja mo�liwa w �wiecie rozwoju osobistego.

Gotowy?
Nie ma czego� takiego jak pod�wiadomo�� ani pod-

�wiadomy umys�.
No, podejrzewam, �e niektórzy ostrz� ju� no�e i snuj� plany

zad	gania mnie w ciemnej alejce albo wyzywaj� mnie od naj-
wi�kszych idiotów na �wiecie.

Jak to?! Nie ma pod�wiadomo�ci?! Przecie� w ka�dej ksi��-
ce rozwojowej znajdziesz mas� wzmianek na ten temat!!! U�y-
wasz tego terminu w swoich pracach!!! A teraz mówisz nam,
�e tego nie ma?!

No có�, krótko mówi�c — nie ma.
Nie istnieje co� takiego jak pod�wiadomo��. Nie ma pojedyn-

czej struktury czy procesu, które mo�na by okre�li� mianem
pod�wiadomego umys�u.

Zamiast tego jest bardzo wiele stosunkowo niezale�nych me-
chanizmów, które funkcjonuj� zwykle poni�ej progu �wiado-
mo�ci. To co� podobnego do jednej wielkiej pod�wiadomo�ci,
a jednocze�nie zdecydowanie odmiennego.
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S�dz�, �e nie ob�dzie si� bez odpowiedniej analogii. Wyobra	
sobie system nerwowy cz�owieka jako korporacj�. 
wiadomo��
jest prezesem. Ten ostatni zwykle nie do ko�ca wie, co dzieje
si� z jego firm�, i praktycznie nigdy nie ma dost�pu do szcze-
gó�ów jej funkcjonowania. On po prostu nie jest od tego, by de-
cydowa�, czy Zenek dozorca dostanie jutro podwy�k�, czy wy-
leci z roboty. Ma inne rzeczy na g�owie.

Nie znaczy to jednak, �e wszystko, co w przedsi�biorstwie
nie jest prezesem, stanowi jaki� amorficzny byt, „nie�wiadom�
firm�” albo „nieprezesowy umys� firmy”. W zamian istnieje bar-
dzo wiele niezale�nie funkcjonuj�cych dzia�ów. Niekiedy do-
chodzi mi�dzy nimi do konfliktów, jest problem z przep�ywem
informacji, dzia�y zostaj� po��czone lub wr�cz ca�a sekcja jest
usuwana. Czasem te� zatrudnia si� specjalistów z zewn�trz.

Firma dzia�a POZA prezesem, który nie ma wystarczaj�cych
mocy przerobowych, by ogarn�� j� ca��, wi�c skupia si� na naj-
wa�niejszych decyzjach. Mo�e on równie� do pewnego stopnia
wp�ywa� na obsadzanie stanowisk. Niekiedy decyduje, który
sektor firmy b�dzie w danej sytuacji dominowa�.

Czasami prezes mo�e mie� potrzeb� skontaktowania si�
z pracownikiem danego dzia�u lub bezpo�redniego wp�yni�cia
na procesy zachodz�ce w tym sektorze. Nie ma jednak mo�li-
wo�ci zwrócenia si� do „nieprezesowego umys�u firmy”. Nie
mo�e po prostu rzuci� has�a i mie� pewno�ci, �e trafi ono do
adresata. Mo�liwe, �e w ko�cu dotrze do niego biurow� poczt�
pantoflow�, lecz równie dobrze mo�e przepa�� gdzie� po dro-
dze lub zosta� zniekszta�cone.

Prezes mo�e natomiast zwróci� si� konkretnie do przedsta-
wiciela danego sektora, a nawet fachowca pracuj�cego nad
jakim� projektem, zaprosi� go do siebie na rozmow� i w ten
sposób wp�yn�� na funkcjonowanie dzia�u. Oczywi�cie, dzieje
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si� to kosztem chwilowego spuszczenia z oka reszty firmy, ale
jest ona zorganizowana na tyle dobrze, �e nie	le sobie radzi
równie� bez szefa.

Podobnie dzieje si� w g�owie ka�dego z nas. 
wiadomo�� jest
tym prezesem, który mo�e wp�ywa� na dzia�anie nas samych
jako ca�o�ci. Jednocze�nie ca�y system porusza si� w du�ej mie-
rze poprzez si�� bezw�adno�ci. Wp�yw �wiadomo�ci mo�e wi�c
wymaga� nieco czasu i zastosowania w�a�ciwych metod docie-
rania do „odpowiedniego dzia�u”, „wzi�cia go pod lup�” i na
chwil� stania si� �wiadomym jego dzia�alno�ci. Nawet bez nad-
zoru prezesa „firma” b�dzie do�� dobrze funkcjonowa�a w wi�k-
szo�ci standardowych sytuacji �yciowych. Nie potrzeba do te-
go „pod�wiadomego umys�u”, wystarcza ca�a masa procesów
pod�wiadomych.

„Pod�wiadomy umys�” to wygodny termin. Przydatne s�owo
wytrych. Jednocze�nie bardzo �atwo zapomnie� o tym, �e to
tylko metafora i „koszyk”, w którym mie�ci si� tak naprawd�
szereg niezale�nych procedur. Bardzo �atwo wyobrazi� sobie
pod�wiadomy umys� jako osob�, która siedzi w g�owie i dyrygu-
je, albo kogo�, z kim trzeba si� dogada�. Jednak kogo� takiego
nie ma, podobnie jak nie istnieje cz�owiek stanowi�cy „niepre-
zesowy umys� korporacji”.

Dostrzegam jeszcze jeden powód, dla którego ludzie chc�
wierzy� w nie�wiadomy umys�. Gdy stosuje si� dychotomi�
„�wiadomy umys� versus nie�wiadomy umys�”, �wiadomo��
cz�owieka — ON — staje si� w jego wyobra�eniu czym� powa�-
nym i znacz�cym. Ale gdy wska�e si� na to, �e tak naprawd�
istnieje masa niezrzeszonych procesów, pojawia si� — sk�di-
n�d s�uszne — pytanie, czy �wiadomo�� nie jest po prostu jed-
nym z wielu podrz�dnych procesów. A to dla wi�kszo�ci ludzi
ma�o atrakcyjna wizja.






