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Podziękowania

 

Wspólnie z lalkami pragnę złożyć podziękowania każdemu, 

kto mnie inspirował i wspierał na twórczej ścieżce.

Z trudem odnajduję odpowiednie słowa, aby podziękować 

i docenić Arniego, mojego partnera i męża, za bezgraniczne 

wsparcie mojej twórczości. Zawsze zachęcał mnie, by wierzyć 

w marzenia, a nawet żeby je prześcigać. Z radością witał moją 

muzykę, rękodzieła oraz lalki i z ochotą dołączał do mnie, gdy 

tylko to było możliwe przy okazji tworzenia różnych postaci czy 

piosenek. Arny1 zawsze zachęcał mnie do nowych odkryć oraz 

dzielenia się moją twórczością z innymi. Sposób, w jaki Arny 

z największym oddaniem podąża za swoją skarbnicą kreatywno-

ści, inspiruje mnie i wzrusza do granic możliwości. Jego wkład 

w rozwój Pracy z Procesem, jego ostatnie badania nad związka-

mi fi zyki i psychologii oraz stworzenie koncepcji Pola Intencjo-

nalnego sformowały podstawy, na których opiera się ta książka.

1  Zdrobnienie od imienia Arnold (przyp. tłum.).
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Wiele podziękowań należy się Margaret Ryan, której cu-

downe zdolności edytorskie oraz wesoły duch zawsze były po-

mocne oraz inspirujące.

Gorąco dziękuję uczestnikom naszych seminariów, którzy 

eksperymentowali z różnymi aspektami książki. Dziękuję rów-

nież odważnym i skorym do zabawy uczestnikom moich zwario-

wanych i czasem wymykających się spod kontroli zajęć! Szcze-

gólnie dziękuję osobom, które pozwoliły mi na wykorzystanie 

zamieszczonych w książce zdjęć przedstawiających ich prace. 

Chciałabym także indywidualnie podziękować każdej oso-

bie, która pośrednio bądź bezpośrednio przyczyniła się do po-

wstania tej książki. Jednak już z chwilą, gdy zaczęłam pisać listę 

nazwisk, ich liczba przekroczyła kilka tuzinów! Nagle zoriento-

wałam się, że nie udałoby mi się wymienić wszystkich waszych 

nazwisk. Pozwólcie zatem powiedzieć, że głęboko dziękuję 

moim przyjaciołom i uczniom, którzy eksperymentowali razem 

ze mną zarówno w Portland, jak i na całym świecie. Bardzo 

wiele się od was dowiedziałam. Chciałam także podziękować 

moim koleżankom i kolegom, z którymi prowadziłam zajęcia na 

przestrzeni lat i z którymi wspólnie przeżywałam tę twórczą 

przygodę. Wysoko cenię entuzjazm, współtworzenie oraz wspar-

cie, jakie otrzymywałam od każdego z was. Jestem także 

wdzięczna wszystkim artystom, twórcom oraz nauczycielom, 

którzy stanowili dla mnie inspirację i którzy pokazali mi, że 

świat wciąż może być odnawiany i tworzony w marzeniach.

Na koniec dziękuję Polu Intencjonalnemu, które bez prze-

rwy mną kieruje i porusza; materiałom, pistoletom z klejem, 

nutom, które pomagają ożywić to, co nienazwane, i rozbawione-

mu dziecku w każdym z nas, które wie, jak chwytać magiczne 

iskierki życia i dbać o nie.
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Prolog

Życie jako dzieło sztuki

Kilka lat temu wraz z moim partnerem Arnim Mindellem 

przygotowywaliśmy seminarium o nazwie Stone Songs (Pieśni 

Kamienia). Podczas tego seminarium skupiliśmy się na dostępie 

do muzyki i wibracji, które płyną z ciała. W ramach przygoto-

wań do seminarium zaczęłam czytać dzieło sufi ckiego mistyka 

Hazrata Inayata Khana „Th e Mysticism of Sound and Music”. 

W słowach Khana dostrzegłam, w jaki sposób łączą się muzyka, 

wszechświat i nasze życie. Pamiętam, jak ogromny wpływ wy-

warło na mnie jedno zdanie (choć w tamtej chwili nie wiedzia-

łam, skąd bierze się tak mocne oddziaływanie), w którym autor 

pisze o rezygnacji z tworzenia muzyki:

ZREZYGNOWAŁEM z muzyki, ponieważ dała mi 

wszystko, co tylko mogła mi dać. Żeby służyć Bogu, trzeba 

poświęcić najdroższą z rzeczy. Ja poświęciłem muzykę, to, co 

mi najdroższe
2
. 

Powrót do przeszłości

Zanim ruszę dalej, pozwólcie, że na chwilę cofnę się w cza-

sie. Gdy byłam dzieckiem, a także później, w okresie dojrzewa-

nia, pochłaniała mnie mnogość twórczych zajęć. Grałam na 

pianinie, na gitarze, śpiewałam, zajmowałam się rękodziełem, 

2 Hazrat Inayat Khan, Th e Mysticism of Sound and Music, Boston, Shambhala 1996, xi.
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ćwiczyłam taniec, malowałam, gotowałam i pisałam wiersze. 

Kiedy później zostałam terapeutką i nauczycielką psychologii 

zorientowanej na proces, moja kreatywność rozkwitła w formie 

pracy z klientami oraz prowadzonych wraz z Arnim (lub samo-

dzielnie) zajęć dla studentów. Szeroki zakres zastosowań Pracy 

z Procesem dał mi nowy rodzaj wolności, dzięki której narodziło 

się wiele z moich twórczych zamierzeń. Każda z sesji terapeu-

tycznych może zawierać cały zestaw metod – od pracy z ruchem 

przez arteterapię, pracę z ciałem, pracę z relacjami, pracę z uwa-

runkowaniami społecznymi do dialogu z zabawkami i lalkami.

Podstawy Pracy z Procesem są zanurzone w starożytnym, 

taoistycznym przekonaniu o mądrości ukrytej w naturze. Praca 

z Procesem zasadniczo skupia się na tym, co ujawnia natura 

w danej chwili i sytuacji. Jako osoby zajmujące się Pracą z Proce-

sem staramy się dostosowywać do jej nurtu i podążać za nim 

w trakcie naszej pracy z jednostkami, parami i grupami. Przez 

ostatnie dziesięć lat pisałam książki oraz artykuły na tematy 

związane z Pracą z Procesem. Odkryłam, że pisanie stanowi dla 

mnie szczególne wyzwanie, ponieważ usiłuję odkryć nową formę 

twórczości polegającą na zastosowaniu słów wyrażających idee 

zorientowane na proces.

Tracąc głos

Kiedy zbliżałam się do czterdziestki, zaczęłam mieć kłopoty 

z głosem. Często bolało mnie gardło i miałam chrypkę. To spra-

wiało mi sporą trudność, ponieważ często prowadziłam wykłady 

i przez większość dnia rozmawiałam z klientami. Ponadto cięż-

ko mi było śpiewać, co było ograniczeniem bardzo trudnym do 

zniesienia, bo od zawsze kochałam śpiew. W dzieciństwie na-

uczyłam się grać na pianinie i na gitarze, dzięki czemu mogłam 
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samodzielnie śpiewać najbardziej lubiane piosenki moich ulubio-

nych twórców. Od kiedy pamiętam, śpiewanie było mi bliskie, 

dzięki niemu wykraczałam poza codzienność, łączyłam się 

z najgłębszymi uczuciami i sięgałam do czegoś znacznie więk-

szego ode mnie. Bardzo poruszyły mnie słowa Inayata Khana 

piszącego o poświęceniu najdroższej z rzeczy – własnej muzyki.

Potem jednak zdarzyło się coś dziwnego. W pustce, której 

już nie wypełniał mój głos, w tej przepastnej próżni, która zda-

wała się być tak jałowa i samotna, pojawiło się coś nowego. Za-

częłam słyszeć muzykę – tym razem moją własną muzykę. Za-

częła wypływać ze mnie jak roślina, którą podlano po długim 

czasie, stwarzając możliwość zakorzenienia się w otaczającej ją 

glebie. Do tego czasu nie potrafi łam komponować piosenek 

i bardzo mnie to frustrowało. Zaczęłam słyszeć melodie we-

wnątrz siebie i zdawałam sobie sprawę z tego, że to wcale nie 

była moja muzyka, bo pochodziła z innego źródła, czegoś znacz-

nie większego ode mnie. Starałam się nie stawać temu na drodze, 

słuchać melodii, a potem zapisywać je i wyrażać za pomocą gło-

su oraz instrumentu.

Nie wiem dlaczego to się wydarzyło, gdy kończyłam czter-

dziestkę. Może najpierw musiało się wypalić wiele lat chęci two-

rzenia muzyki. Może związane to było ze starzeniem się, 

z kryzysem środka życia. A może byłam coraz bardziej zmęczo-

na codziennością i mogłam otworzyć się na nieznane. Naprawdę 

nie wiem.

Lalki

Później przepłynęła przeze mnie kolejna fala. Kilka lat temu 

owładnęło mną pragnienie tworzenia lalek. Spytajcie moich 

przyjaciół, jak to pragnienie całkowicie mnie pochłonęło. Udało 
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mi się wypełnić nasz dom taką ilością lalek różnych kształtów 

i rodzajów, że mieliśmy trudności z wchodzeniem do mieszka-

nia!

W ostatnich latach stworzyłam lalkowy teatr muzyczny 

i podczas prowadzonych przeze mnie zajęć zaczęłam korzystać 

z lalek i z muzyki. Lalki oraz sam proces ich tworzenia pomaga-

ły przy demonstrowaniu różnych metod i teorii Pracy z Proce-

sem. Miałam nadzieję podzielić się ideą mówiącą o tym, że 

psychologia może być zabawna, oraz że śnienie i wyobraźnia są 

zasadniczymi i centralnymi aspektami twórczego życia.

Pole intencjonalne

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy zgłębiałam zagad-

nienia kompozycji i lalkarstwa, Arny powrócił do swoich wcześ-

niejszych studiów z dziedziny fi zyki teoretycznej i zaczął wska-

zywać na liczne wspólne elementy fi zyki i psychologii. Badając 

funkcję falową, dotarł do miejsca, które pozwoliło mu na stwo-

rzenie określenia noszącego nazwę Pola Intencjonalnego. Opisał 

to pole jako generującą, twórczą siłę, która jest zawsze obecna 

w nas oraz wokół nas, i której możemy doświadczyć, zwracając 

uwagę na minimalne tendencje obecne w danej chwili zarówno 

w nas, jak i w otoczeniu. Na prowadzonych przez nas semina-

riach zaczęliśmy eksperymentować z doświadczaniem Pola In-

tencjonalnego. Następnie poprowadziłam cykl wykładów na te-

mat Pola Intencjonalnego jako źródła kreatywności. Książka 

opiera się na tych wykładach oraz na naszych badaniach.
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Życie na kanwie...

Rzeczy się zmieniają. Starożytni taoiści informowali nas 

o tej odwiecznej prawdzie już dawno temu. Wiem o tym od dzie-

sięcioleci, a jednak nadal jest mi bardzo trudno to przyjąć. 

Mam skłonność, by trzymać się nawet tego, co przestało być 

aktualne.

Kilka miesięcy temu przygotowywaliśmy się z Arnim do 

seminarium Worldwork (pracy z dużymi grupami metodami 

psychologii zorientowanej na proces). Chciałam wykorzystać 

moje lalki jako pomoce naukowe. Jednak nie bardzo wiedziałam, 

jak to zrobić. Wówczas miałam serię snów, które najwyraźniej 

mówiły mi, że raczej powinnam pozwolić twórczej chwili na to, 

by kreowała moje nauczanie, niż żebym skupiała się na stworze-

niu czegoś konkretnego. Nie potrzebowałam korzystać z lalek 

czy z muzyki, ale powinnam zdać sobie sprawę z tego, że każdy 

moment, nawet podczas wykładu, potencjalnie jest aktem twór-

czym. Przypomniałam sobie, co czytałam o Inayacie Khanie:

...Khan poczuł, że musi zrezygnować z muzyki – przynaj-

mniej jeżeli chodzi o śpiew i granie. Od tego czasu często ob-

jaśniał, że samo życie należy traktować jako muzykę. W ca-

łym swoim nauczaniu odsłania harmonię wszechświata oraz 

pokazuje partię, którą każda jednostka, każde stworzenie 

ma do zagrania w tej symfonii
3
. 

Od tej chwili zaczęła się tworzyć cała koncepcja kreatywno-

ści. Twórczość nie należy wyłącznie do obszaru materii, sztuki 

czy muzyki, ale do całego życia. Szczególne uczucie obecne 

w czasie grania, inspiracja, którą czuję, gdy tworzę lalkę lub 

3 Hazrat Inayat Khan, Th e Mysticism of Sound and Music, vii.
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chwila beztroski pozwalająca na to, by przepływał przeze mnie 

taniec, były zawsze obecne i dostępne. W rzeczy samej ta właśnie 

idea przywiodła mnie do pracy z procesem: praca z procesem 

skupia się na odkrywaniu procesu śnienia, pielęgnowaniu go 

i podążaniu za nim, gdy w magiczny sposób prezentuje się 

i ujawnia zarówno w dzień, jak i w nocy. Ten proces śnienia nie 

potrzebuje jakiegoś szczególnego medium do wyrażenia samego 

siebie; wszystkie media służą mu równie dobrze. Niemniej jednak 

określone medium w rodzaju utworu muzycznego lub mądrej 

lalki może stać się pojazdem inicjującym, dzięki któremu może-

my skontaktować się z naszymi procesami śnienia.

Celem tej książki jest dotarcie do twórczego nurtu Pola 

Intencjonalnego i do jego nieskończonego potencjału kreatyw-

ności, który pojawia się przy tworzeniu lalek, w pracy zawodowej, 

podczas przebywania z innymi lub spacerów po mieście. Mam 

nadzieję, że życie stanie się bardziej magiczne dla nas wszystkich 

– że stworzymy przestrzeń dla śnienia, dzięki czemu będzie 

mogło ono wylęgać się i dojrzewać osnute materią codzienności.



15

WSTĘP

Zasiej ziarno, a ono urośnie

Tego wieczora byłam bardzo podekscytowana. Kiedy po kil-

ku miesiącach nieobecności przyjechaliśmy do naszego 

domu na wybrzeżu Oregonu, byłam niezmiernie przejęta wido-

kiem roślinek, które zasadziłam w moim warzywniaku i pozo-

stawiłam, by same sobie radziły. Krzyczałam i skakałam z rado-

ści, widząc, jak wiele nowo narodzonych wzeszło i sięgało ku 

niebu. Nie byłam w stanie zrozumieć, jak do tego doszło; to był 

cud. Choć zaczęłam uprawiać ogródek już dziesięć lat temu, 

zdumiewało mnie, jak malutkie ziarenko, które wygląda na wy-

schnięte i pozbawione życia, może nagle przekształcić się 

w zieloną, pełną gracji i życia roślinę. Wprawdzie niektórym 

nasionom nigdy nie udało się dotrzeć do światła słonecznego i na 

zawsze pozostaną w glebie lub trafi ą do ptasich żołądków, jednak 

inne nasiona wyrosły, zakwitły i niedługo wydadzą owoce, które 

będziemy mogli spożywać. Jak to możliwe?
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Arny powiedział, że mój sposób myślenia przypomniał mu 

rozmowę, jaką przeprowadził z czteroletnią dziewczynką miesz-

kającą przed laty w naszym sąsiedztwie. Pewnego dnia dziew-

czynka zobaczyła, jak Arny sadzi nasiona brokułów i kalafi orów. 

Arny wyjaśnił, że z nasion wyrosną rośliny. Niedługo później 

dziewczynka zaczęła sadzić coś w wolnym miejscu swojego 

ogródka. Co takiego zasadziła? Arny poszedł do niej, żeby zoba-

czyć, co dokładnie tam robiła, i odkrył, że zasadziła dwie za-

bawki! Założyła, że powinny urosnąć! No bo skoro z ziarenka 

nie wyglądającego na zbyt żywe może wyrosnąć coś dużego, to 

czemu nie z zabawek? Arny poparł jej pomysł, mówiąc, że to 

prawda – zabawka urośnie, ale nie w taki sposób, w jaki oczeki-

wała dziewczynka. Zabawka rozkwitnie w jej umyśle. Dziew-

czynka najwyraźniej od razu podchwyciła tę myśl i zrozumiała, 

że zabawka ożyje w jej umyśle dzięki fantazjom i śnieniu.

Bardzo lubię tę historię! Zawsze gdy o niej myślę, przypo-

minam sobie, że siła życiowa przenika wszystko; jest to niewi-

dzialny duch lub przewodnik, który każdej istocie pomaga stać 

się czymś wyjątkowym – włącznie z roślinami, misiami, osobami 

czy lalkami! Ta historia przypomina mi o tym, że ja nie muszę 

być twórczynią; rzeczy posiadają własną siłę życia, nazywamy ją 

Polem Intencjonalnym, które sprawia, że stajemy się unikatowymi 

jednostkami. Wystarczy, że pozwolę na przepływ Pola Intencjo-

nalnego, będę na nie otwarta i poddam się mu w chwili, gdy 

zaczyna poruszać moim ciałem, kierować głosem, rękami, ser-

cem i umysłem.

Kilka dni po ekscytującym odkryciu moich rosnących roślin 

miałam sen, w którym niedaleko jabłoni zakopałam w moim 

ogrodzie gąbkę, z której chciałam zrobić lalkę. We śnie ta czyn-

ność miała coś wspólnego z pewnego rodzaju rytuałem rdzen-

nych Amerykanów. Zdałam sobie sprawę z tego, że to nie ja robię 

lalki, lecz że one same wyłaniają się z ziemi, z rdzennego ducha. 
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I kiedy je „zasadzę”, to wyrosną w swej naturalnej formie, tak 

samo jak jabłoń.

Za każdym razem gdy zauważę drobniutkie odczucie 

w ciele lub rzucę spojrzenie na pudełko z chusteczkami, które 

akurat przyciągnęło moją uwagę, nadeptuję na potencjalne ziar-

no, które – o ile dostarczy mu się dostatecznej ilości wody i uwa-

gi – staje się początkiem wyjątkowego aktu kreacji. Pewnego 

dnia pracowałam w naszym studio i postanowiłam położyć się 

na fotelu i uciąć sobie krótką drzemkę. Zanim zasnęłam, moje na 

wpół śpiące oczy rozejrzały się po pokoju i wylądowały na jednej 

z książek stojących na półce, po drugiej stronie pokoju. Nie zo-

rientowałam się, co to za książka, a moje zmęczone, starzejące 

się oczy nie były w stanie przeczytać tytułu. Niemniej jednak 

jakiś głos wewnątrz znużonej głowy stwierdził: „Hej! Założę się, 

że ta książka potrafi  mówić!” Niemal natychmiast usłyszałam, 

jak książka recytuje poemat o tym, jak to jest tkwić od bardzo 

dawna na półce, jak to jest, gdy ma się dosyć zaniedbywania oraz 

ściśnięcia pomiędzy całą masą podobnie oprawionych stronic 

braci i sióstr! Książka miała bardzo wredny i nieprzyjemny tem-

perament! Jej wiersz zaczynał się tak:

Tak, tak. Jestem smutas, dziwi cię to?

A ty sama? Jaka byś była,

gdybyś przez rok lub trzy

na półce tkwiła?

Zrzędliwy Smutas

Kiedy się obudziłam, postanowiłam zdjąć z półki tę prze-

wrażliwioną książkę i pozwolić jej na chwilę ulgi. Niech znajdzie 

się w miejscu, w którym będzie mogła się przeciągnąć i odżyć. 
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Miałam trochę czasu, więc pobiegłam po schodach na dół, gdzie 

trzymam różne materiały, z których korzystam przy pracy twór-

czej, po czym postarałam się, żeby TO jeszcze bardziej się zama-

nifestowało (oczywiście za pomocą odrobiny kleju i włóczki). 

Książka przekształciła się w lalkę, która przypominała Zrzędli-

wego Marxa
4
, i to w bardzo podłym nastroju. Nazwałam ją 

Zrzędliwym Smutasem. Wkładając dłoń w rękawiczkę otulającą 

oprawę książki, można otwierać i zamykać buzię Smutasa. Kiedy 

jego usta się otwierają i zamykają, wydaje bardzo odpychający, 

trzaskający dźwięk.

Z czasem Smutas stał się moim stałym, skwaszonym, sie-

dzącym obok biurka towarzyszem, który kpiąco uśmiechał się 

i komentował wszystko, co robię! Zawsze miał coś do powiedze-

nia, i to oczywiście coś negatywnego. Czasami po prostu mnie 

dobijał. Przy innych okazjach sprzeczaliśmy się zażarcie.

Najbardziej przeszkadzała mu moja twórczość. Upierał się 

przy tym, żeby robione przeze mnie rzeczy były czymś użytecz-

nym, a nie zwykłą stratą czasu – jak zwykł to nazywać – w moim 

świecie fantazji. Pomimo jego odpychającej aparycji i po długim 

okresie oporu z mojej strony zdałam sobie w końcu sprawę 

z tego, że ma rację. Była we mnie potrzeba dzielenia się z innymi 

ludźmi niektórymi z moich twórczych projektów oraz chęć wy-

korzystania lalek i tworzonej muzyki w celu ulepszenia mojego 

sposobu nauczania. Z niechęcią muszę przyznać, że gdyby nie 

poszturchiwania Smutasa, ta książka mogłaby nigdy nie powstać. 

Nawet Smutas przyznał, że może być ważne otwieranie się 

na takie „irracjonalne doświadczania”, których początkowo nie 

rozumiemy, oraz pozwalanie, by ujawniły się w pełni, by po 

pewnym czasie posłużyć się świadomym umysłem dla ich 

4 Chodzi o jednego z pięciu braci Marx, którzy występowali w amerykańskich przed-
wojennych komediach (przyp. tłum.).
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ukształtowania i późniejszej refl eksji. Przecież bez takiej posta-

wy Smutas nigdy nie pojawiłby się na tym świecie! 

Śnienie w materii

Członkowie kultur plemiennych zawsze wiedzieli, że Śnie-

nie zawiera się w materii. Śnienie poprzedza materię i pozwala 

jej zaistnieć. Wiele osób spośród nas marginalizuje Śnienie 

i skupia się wyłącznie na „realnej” części. To całkiem naturalna 

postawa, jednak może być ona źródłem depresji – dolegliwego 

poczucia mówiącego, że coś jest nie w porządku, że czegoś 

w życiu brakuje, że zaginęła iskra natchnienia. U samych pod-

staw Pracy z Procesem leży idea mówiąca, że śnienie jest zawsze 

obecne, my zaś potrzebujemy jedynie dostrzec jego subtelne od-

działywanie i pozwolić, żeby z dodatkiem życzliwego skupienia 

rozwinęło się i wzbogacało nasze życie. Rzeczy, które wydają się 

nieruchome – obiekty materialne, frustrujące symptomy cielesne, 

które nie chcą się zmienić, lub dolegliwe nastroje – gdy podej-

dziemy do nich z zaciekawieniem oraz typowym dla zen umy-
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słem początkującego, okazują się być procesami, które właśnie 

się rozwijają. Na tym polega istota Śniącego Ciała odkrytego 

przez Arniego (chodzi o zwierciadlaną relację pomiędzy naszymi 

snami a symptomami ciała) oraz procesu śnienia, który jest obec-

ny zarówno w nocy, jak i w dzień
5
.

Bogactwo potencjału znajduje się nawet we wnętrzu obiek-

tów czy doświadczeń, które zupełnie nie wyglądają na ożywione. 

Świat „rzeczywisty”, który jeszcze przed chwilą wydawał się tak 

statyczny, w umyśle początkującego zamienia się w płynne pole 

możliwości. Ta książka opiera się na odkryciu, że umysł począt-

kującego oraz poznawanie rozwijającej się i twórczej siły Pola 

Intencjonalnego zawiera się w materiałach, naszych ciałach, 

dźwiękach, otoczeniu, słowach, obrazach – i co być może naj-

ważniejsze – w doświadczeniach codziennego życia.

Kreatywność zawsze była dla mnie zagadką i wiem, że cią-

gle będzie się z nią wiązać coś tajemniczego. Właśnie ta tajem-

nica zawsze mnie pociągała, przywoływała i ekscytowała. Na 

zmianę hołubiłam i obawiałam się jej ukrytych wymiarów oraz 

energii. A jednocześnie wiąże się z nią jeszcze jeden aspekt, któ-

ry jest łatwy i całkowicie naturalny. Myślę, że kreatywność jest 

naszym wrodzonym dziedzictwem.

Pomyślmy o dzieciach. Dzieci są bezustannie twórcze, na-

wet o tym nie myśląc. A co ze snami? Zasypiasz i coś zaczyna 

snuć najwspanialsze lub najkoszmarniejsze przygody. Ta twórcza 

zdolność do opowiadania historii pojawia się sama z siebie. Arny 

powiada, że ten kreatywny proces śnienia wydarza się nie tylko 

nocą, ale przez cały dzień. Nazywa to „procesem śnienia”, który 

został opisany w książce „Śnienie na jawie”. Żeby wniknąć w ten 

ciągły strumień śnienia, wystarczy, że zauważysz bardzo subtel-

5 Aby zapoznać się z rozwojem tych idei, zobacz artykuł Arnolda Mindella: „Some 
History, Theory and Practice Beginning with the Dreambody and Including the Quantum 
Mind and Healing” na stronie autora www.aamindell.net.
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ne sygnały, które zwracają twoją uwagę. Skup się na nich przez 

jakiś czas, a potem pozwól, by same do ciebie przemówiły. Po-

sadź je, podlewaj, a potem pozwól się im rozwinąć w ich własny, 

naturalny i twórczy sposób. A jeśli bardziej przekonująca będzie 

dla ciebie analogia z jajkiem, to najpierw zwróć na nie uwagę, 

potem je ogrzewaj i patrz, co się z niego wykluje! Rzecz w tym, 

że my nie musimy być kreatywni; kreatywność jest zawsze obec-

na. Wystarczy, że będziemy podchodzić do naszych doświadczeń 

z otwartym umysłem i z życzliwą świadomością.

W rzeczy samej, dlaczego nie zadać sobie prostego pytania: 

„Jakie nasionko chce we mnie wykiełkować właśnie teraz? Jakie 

jajko zaczyna pękać?” Przez cały dzień nie przestawaj zadawać 

sobie tego pytania, a życie za każdym razem będzie ci pokazywać 

coś nowego – nowe nasionko zacznie kiełkować, nowe jajko za-

cznie pękać.

Książka jako przewodnik pracy nad sobą

Mam nadzieję, że ta książka na nowo rozbudzi w tobie ra-

dość życia, pozwoli wykroczyć poza konwencje, poza to, o czym 

dotychczas marzyłeś, i zobaczyć całość życia jako zaproszenie do 

udziału w kreatywnym dziele. Ufam, że ta książka pokaże, 

w jaki sposób dostrzegać nieustannie obecną kreatywność – któ-

ra tylko czeka, abyś ją dostrzegł w tym, co „niemal nie istnieje”, 

a co zwraca na siebie uwagę. Jeśli pozostaniesz w kontakcie z tą 

zacienioną, magiczną chwilą, to odkryjesz początek nowych 

i twórczych światów.

Na kolejnych stronach tej książki będziecie mieli możliwość 

spotkać się ze sztuką, muzyką, lalkarstwem oaz kreatywnością 

wypływającą z codziennego życia. Są tu opowieści, anegdoty, 

obrazki, teoria oraz proste ćwiczenia, które pomagają w pracy 
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nad sobą i pokazują, jak badać Pole Intencjonalne oraz jak pod-

dawać się Jego intencjom. Istnieją co najmniej trzy sposoby czy-

tania tej książki. Jeden polega na przeczytaniu od początku do 

końca. Drugi sposób polega na otwarciu książki na dowolnej 

stronie w chwili, gdy potrzebujesz sugestii dotyczącej ruszenia 

z miejsca w twojej pracy i czytania od tego miejsca. Jeszcze jedną 

możliwością jest położenie książki obok łóżka w przypadku, 

gdybyś się obudził(a) nocą i potrzebował(a) inspiracji.

Ton tej książki zmie-

nia się, przybierając różne 

nastroje, jakich doświad-

czałam w trakcie pisania. 

Czasami brzmi on po-

ważnie, czasem jest udu-

chowiony, a innym razem 

całkowicie przyziemny. 

Bywa też kapryśny i bez-

troski. Jeżeli chodzi o ca-

łość, to wybrałam bardzo 

osobisty styl pisania, aby 

stworzyć intymną i ciepłą 

atmosferę, która – mam 

nadzieję – pozwoli ci ba-

dać własne, twórcze im-

pulsy oraz marzenia. Próbuję także włączyć w treść owych 

ustawicznych krytyków, którzy atakują nasze śnienie oraz twór-

cze dokonania. Jak zobaczysz, krytycy, którzy ci przeszkadzają 

i którzy zdają się blokować kreatywność, mogą być źródłem cał-

kiem pokaźnej energii twórczej. Jak już wcześniej wspomniałam, 

inspiracja dla niektórych z moich najlepszych pomysłów pocho-

dziła od najprzykrzejszego Zrzędliwego Smutasa.
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Podaję wiele przykładów pochodzących zarówno z moich 

doświadczeń, jak i z doświadczeń moich klientów oraz uczestni-

ków prowadzonych przeze mnie zajęć. Książka została także 

urozmaicona kilkoma krótkimi interludiami, które nigdzie in-

dziej nie potrafi ły znaleźć dla siebie miejsca! Niektóre z nich 

dotyczą tych jakże typowych i niebezpiecznych chwil pojawiają-

cych się podczas pracy twórczej, gdy wypowiadamy takie słowa, 

jak: „Zrobię to później” lub „Nie wiem, co dalej”. Zróżnicowana 

jakość zdjęć wskazuje na to, że perfekcjonizm oraz efekt końcowy 

nie są najważniejsze. Istotne jest skupienie się na spontanicznym 

i kreatywnym akcie podążania ścieżką Pola Intencjonalnego. 

Jest to książka dla wszystkich, którzy pragną wieść życie 

bogate i artystyczne. Zaprezentowane metody pomogą także 

tym z was, którzy zajmują się terapią i zamierzają wprowadzić 

twórcze oraz artystyczne wymiary do pracy z klientami.

Wiele osób opowiada mi, że najtrudniejsze w twórczości 

jest wygospodarowanie czasu i przestrzeni na jej uprawianie. 

Zawsze jest coś innego do zrobienia! Znam tę tendencję w sobie. 

Czasem połową działania jest samo stworzenie przestrzeni, at-

mosfery przyjaznej śnieniu – nawet jeśli jest to tylko krótka 

chwila. Mam nadzieję, że ta książka zachęci cię do tego, aby 

znaleźć taką chwilę teraz, a potem w codziennym życiu. Dla 

wielu osób wsparciem jest wspólne tworzenie z innymi. Jeśli tak 

jest w twoim przypadku, wypróbuj ćwiczenia z tej książki 

z przyjaciółką, a nawet z grupą!

Zaproponowane ćwiczenia nie są czymś niezmiennym; 

korzystajcie z nich jak z drogowskazów przydatnych w badaniu 

kreatywnych impulsów. Niektóre z nich wymagają zastosowa-

nia materiałów, a niektóre wymagają wyłącznie ciebie! Wyko-

rzystuj te materiały, które są najłatwiejsze do zdobycia i znaj-

dują się w pobliżu. Może wystarczyć nawet gumka lub wy-

kałaczka.
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Jeśli wolisz, możesz zgromadzić bardziej wyszukane mate-

riały. Pamiętaj jednak, że we wszystkich ćwiczeniach chodzi 

o to, by wejść w kontakt z Polem Intencjonalnym obecnym w tle 

twórczej ekspresji.

Harry Hippis

Ojej. Jedna z lalek właśnie mi przerywa, by wtrącić, że mu-

szę o niej opowiedzieć. Nazywa się Harry Hippis, ma naturę 

narcyza i uważa, że zawsze powinno się z nim rozmawiać i słu-

chać go. Twierdzi, że powinnam powiedzieć wam o fi lmie, 

w którym wystąpił.

Harry’emu chodzi 

o stworzony przeze mnie 

lalkowy musical „What 

I Want to Be When 

I Grow Up”. Na samym 

początku przedstawienia 

Harry przedziera się 

przez gęsto ustawione na 

półce książki. (Hmm, 

wygląda mi to na sprawę 

związaną z książkami!) 

Harry ledwo daje radę 

przecisnąć się pomiędzy 

twardymi i miękkimi okładkami woluminów. Zrozpaczonym 

głosem stwierdza; „Oj, potrzeba naprawdę dużo sił, by przebić 

się przez to, co nazywasz «rzeczywistością»! Czy nie byłoby ła-

twiej, gdyby szerzej otworzyć drzwi? CO? Czy muszę czekać do 



nocy, gdy pójdziesz spać, żeby mi było łatwiej zaistnieć? To mnie 

wyczerpuje!”

Biedny Harry ma sporo racji i chce, żebym jeszcze raz o tym 

powiedziała. Uważa, że nierzadko pomiędzy często skonfl ikto-

wanymi światami śnienia i rzeczywistości pojawia się wielkie 

napięcie. Jeżeli chodzi o mnie, to od kiedy pamiętam, prowadzę 

zmagania realistki z marzycielką, które żyją w moim wnętrzu. 

Harry powiada, że pochodzi z bajkowego świata lalek, ale chce 

zostać rozpoznany w świecie zwyczajnej rzeczywistości. Uświa-

domił mi, że gdy brak dostępu do jego świata lalek, życie może 

stać się jednowymiarowe, jałowe lub przygnębiające. Podkreślał, 

że dla poznania smaku pełni życia oba światy są ważne i nawza-

jem sobie potrzebne. Mam nadzieję, że ta książka będzie oknem 

otwartym na przestrzeń, gdzie te światy mogą się zejść i uczyć 

nas szybowania w warunkach codziennej egzystencji. 

Ostatniej nocy śniło mi się, że tuż przy naszym domu od-

kryłam wielki ogród, o którym zapomniałam. Zaskoczyło mnie 

odkrycie, że zasadziłam tam piękne drzewa. Później dostrze-

głam setki innych roślin, które w tym ogrodzie zasadziły inne 

osoby. Wielu ludzi było współwłaścicielami tego ogrodu. Mam 

nadzieję, że ta książka jest jedną ze wspólnych roślin, które rosną 

w ogrodzie kreatywnego życia.

Amy Mindell

Oregon 2005





Część I

Nasiona Kreatywności
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Rozdział 1

Pole Intencjonalne

Nie wiem, gdzie spotka mnie los

Na drodze, gdy zapada noc

Ale czuję cię tuż za mną

Zawsze tam

Drzewa kołyszą się w świetle gwiazd

Gdy księżyc rzuca blask

Nie jestem sama w dziczy

Bo jesteś ty

Zawsze tam.

   (z mojej piosenki: „Always Th ere”)

Pisanie tej książki zaczęłam od badań nad kreatywnością. 

Czytając coraz więcej materiałów, poczułam, że nie ma po-

trzeby dodawać jeszcze jednej pozycji do stosu książek. Jedno-

cześnie proces kreatywności wydawał mi się w swej naturze na 

tyle indywidualny, że jakiekolwiek słowa były zbyt ogólnikowe, 

a przez to nie nadające się do użycia. Ponadto obawiałam się, że 

omawianie tego zagadnienia mogłoby zrujnować jego tajemną 

elegancję. Postanowiłam nie podejmować tematu.

Ale później coś się wydarzyło. Kiedy wycofałam się i odpuś-

ciłam sobie świadome programy, odkryłam, że zanurzam się 
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poniżej poziomu mych skonfl iktowanych myśli i odkryłam, że 

pływam w mroczniejszym, nieznanym oceanie. W tym zamglo-

nym i niewyraźnym stanie odkryłam, że kieruję się ku czemuś, 

co w ostatnich czasach miało dla mnie ogromne znaczenie. Na 

seminariach prowadzonych w ostatnich latach skupiliśmy się 

wraz z moim partnerem Arnim nad zagadnieniem siły, która 

subtelnie prowadzi nasze życie i nadaje mu ruch, oraz sprawia, że 

powstaje świat materii. Jest to siła podobna do koncepcji austra-

lijskich Aborygenów mówiącej o tym, że Śnienie jest niewidzial-

nym nurtem, z którego rodzi się świat materialny. Arny nazwał 

to Polem Intencjonalnym
6
. 

Kiedy zagłębiłam się jeszcze bardziej, okazało się, że Pole 

Intencjonalne może być postrzegane jako rdzeń lub ziarno krea-

tywnego procesu – matka wszystkich rzeczy – nieustanny prze-

pływ, w który można w każdej chwili wstąpić, aby zaczerpnąć 

inspiracji, bez względu na to, czy pracujemy nad projektem twór-

czym czy zajmujemy się codziennym życiem.

Łatwo możesz sobie wyobrazić Pole Intencjonalne, gdy ob-

serwujesz aktywność małych dzieci: są wiecznie zanurzone 

w jego nurcie i nie powstrzymują ich ograniczenia, które nabyło 

wielu dorosłych. Są one po prostu przemieszczane od jednej rze-

czy do innej za sprawą niemal niedostrzegalnej siły. Zwykła za-

bawka może rozniecić całą historię bądź scenariusz, który wyda-

je się pojawiać znikąd! Podobnie dzieje się, gdy zaczynam bawić 

się gąbką – jakaś niewidzialna siła porusza mną oraz gąbką. Jest 

to siła, która wciąga nas w niewyjaśnialny akt kreacji.

Odkryłam, że Pole Intencjonalne może stać się bliskim 

przyjacielem oraz sprzymierzeńcem, płynącą rzeką, do której 

można wkraczać w dowolnej chwili w celu zaczerpnięcia twór-

czej inspiracji.

6 Więcej na ten temat czytelnik znajdzie w książce Arnolda Mindella Siła ciszy, Wy-
dawnictwo KOS, Katowice.
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Doświadczanie Pola Intencjonalnego w ruchu

Trudno znaleźć słowa, które opisywałyby Pole Intencjonal-

ne. Zanim pójdziemy dalej, spróbujmy doświadczyć go ekspery-

mentalnie. Nie lubię za dużo mówić o jakichś obiektach czy 

rzeczach przed ich doświadczeniem. Później przyjdzie czas na 

rozważania teoretyczne.

To podstawowe ćwiczenie pozwala skupić się na zauważaniu 

Pola Intencjonalnego, które samo wyraża się poprzez twoje ciało. 

Możesz wykonać to ćwiczenie w dowolnej chwili, nocą lub 

w dzień, w autobusie lub siedząc na zajęciach (zwłaszcza gdy 

część związaną z ruchem wykonasz w subtelny sposób!). Na 

wykonanie punktów 1–5 potrzebujesz zaledwie kilku minut. Jeśli 

zamierzasz rozwinąć ćwiczenie bardziej, podążaj za sugestiami 

z pkt. 6–9 przez kolejne 10 minut. Łatwiej jest zaczynać to ćwi-

czenie z pozycji siedzącej. 

Ćwiczenie

Materiały: papier, ołówek, kredka lub marker/pisak do rysowa-

nia.

1.  Usiądź w pozycji pozwalającej na ruch; na przykład na skra-

ju krzesła. Zamknij oczy i zrób kilka wdechów.

2.  Po chwili zauważ lekką tendencję do ruchu w jakimś kie-

runku, która przejawi się w twoim ciele, ale jeszcze się nie 

ruszaj. Po prostu zauważ subtelną tendencję, za którą podą-

żałoby twoje ciało, chcąc się ruszyć. Zauważ ją, ale nie po-

ruszaj się.


