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Na obecnym etapie naszej kultury kobiety mają do spełnienia swo-
je zadanie. Jest nim pełna akceptacja kobiecej natury, nauczenie się 
doceniania samych siebie jako kobiet oraz uleczenie głębokiego zra-
nienia kobiecości.

Maureen Murdock, Podróż Bohaterki1

Większość z nas przez całe życie stara się wyłuskać jakieś znaczenie z tego, 
co nas spotyka. Poszukujemy sensu, snując opowieść o tym, gdzie i jak się wy-
chowywaliśmy, kim byli nasi rodzice, jak wpłynęli na nasze życie ważni dla nas 
ludzie, jakim przeszkodom i wyzwaniom stawiliśmy czoła oraz jak radziliśmy 
sobie ze zwycięstwami i porażkami. Gdy opowiadamy tę historię samym sobie 
i innym, daje nam ona poczucie tożsamości. Pomaga nam uporządkować życie 
tak, że zyskuje ono cel i znaczenie.

W okresie dorosłości szukamy map oraz wytycznych dla naszego rozwoju, 
wiodących przez poszczególne etapy życia. Przyglądamy się temu, jak wydarze-
nia z wczesnego dzieciństwa i okresu dojrzewania wpływają na wybory, których 
dokonujemy jako dorośli, w średnim wieku oraz na starość. Rozglądamy się 
za mentorami, którzy świadomie nawigują we własnych podróżach. Poszukuje-
my poczucia przynależności do społeczności; zastanawiamy się, jakie jest nasze 
przeznaczenie oraz jakie miejsce zajmujemy w większej niż my sami całości – 
czy istnieje w ogóle większa niż my sami całość.

Nasz osobisty mit – nasza opowieść – zapewnia kontekst, w którym zro-
zumieć możemy swoje pochodzenie, to, kim jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce 
oraz jakie znaczenie ma nasze życie. Jeżeli staniemy się świadomi własnej, wciąż 
rozwijającej się historii, zyskamy większe szanse na zrozumienie swojego życia 

1 Murdock M., Podróż bohaterki, przeł. Tołkaczew E., Czeladź: Instytut Studiów Kulturowych 
Raven, 2020, s. 23.
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i zaprzyjaźnienie się z nim. Mitologiczne wzorce dostarczają nam wytycznych; 
są swoistymi mapami. Osobisty mit stanowi konstelację przekonań, uczuć oraz 
obrazów, skupioną wokół pewnego jądra tematycznego. Odnosi się on do jednej 
z czterech dziedzin, w których tradycyjnie funkcjonuje mitologia:

Znaczenie: potrzeba zrozumienia świata przyrody 
oraz nadania mu znaczenia.
Mapa: poszukiwanie wytyczonej ścieżki wiodącej 
przez następujące po sobie epoki ludzkiego życia.
Plemię: potrzeba ustanowienia poczucia bezpieczeń-
stwa oraz satysfakcjonujących relacji w społeczności.
Miejsce: pragnienie poznania swojej roli w wielkim 
cudzie i tajemnicy wszechświata.

Osobisty mit zadaje pytania: Dlaczego tu jestem? Jak mam przejść przez ży-
cie? Do jakiego plemienia należę? Jakie jest moje miejsce w szerszym kontek-
ście? Mit ten nie jest ustalonym scenariuszem, w którym mamy do odegrania 
jakąś rolę. Z biegiem czasu rozwija się i podlega ciągłym zmianom. David Ste-
phenson Bond pisze: „W ciągu całego naszego istnienia nie tyle żyjemy osobi-
stym mitem, co jego śmiercią oraz odrodzeniem. Wielokrotnie wpadamy weń 
i z niego wypadamy. Rdzeń naszego doświadczenia pozostaje ten sam, jednak 
w ciągu życia musimy nad nim pracować i go przekształcać”2.

Płeć, kultura, sytuacja gospodarcza oraz religia kształtują naszą osobistą 
mitologię oraz symbole i rytuały, które popychają ją naprzód. W chwili, gdy 
na każdym froncie podważane są kulturowe mity dotyczące kobiet i mężczyzn, 
a rosnąca polityczna oraz religijna presja wymusza powrót do scenariuszy 
z przeszłości, wielu ludzi poszukuje głębszego zrozumienia własnych opowieści. 
Ważne jest zatem, byśmy w starożytnych mitach poszukiwali mądrości oraz in-
spiracji, a także zbadali przedstawiane w nich wzorce, a dzięki temu przekonali 
się, czy oferują nam możliwe wskazówki.

Mitologiczny wzorzec, który będziemy zgłębiać w tej książce, przedstawia 
podróż bohaterki: wyprawę ku uzdrowieniu głębokiego zranienia naszej kobie-
cej natury na poziomie osobowym, kulturowym oraz duchowym. Jako kobiety 

2 Bond D. S., Living Myth: Personal Meaning as a Way of Life, Boston: Shambhala Publications, 
1993, s. 109.
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podejmujemy się psychologiczno-duchowej wyprawy, by stać się pełnią, inte-
grując wszystkie fragmenty naszej natury. Czasami odbywamy tę podróż świa-
domie, ale w wielu przypadkach tak nie jest.

Podróż Bohaterki wydałam w 1990 roku, aby opisać 
poszczególne etapy kobiecego doświadczenia mitycz-
nej wyprawy. Spędziłam całe lata, ucząc się i pracując 
z Josephem Campbellem; jego praca z podróżą boha-
tera wzbudziła we mnie potrzebę napisania czegoś, co 
odnosiłoby się w szczególności do kobiecej wyprawy. 
Od tamtej pory otrzymałam tysiące listów od kobiet 
(a czasami również mężczyzn) z całego świata zawie-
rających prośby o wskazówki dotyczące tego, jak uczynić tę wyprawę świadomą. 
Stąd wziął się ten podręcznik.

Podróż rozpoczyna się wraz z oddzieleniem od kobiecości, kiedy bohaterka 
odcina się od swojej matki w poszukiwaniu tożsamości w kulturze definiowanej 
przez męskość. Rozwija ona męskie umiejętności oraz znajduje sprzymierzeń-
ców, którzy pomagają jej wydrążyć dla siebie niszę w środowisku skupionym 
na rywalizacji i produktywności. Bohaterka zakłada zbroję, chwyta za miecz, 
wybiera najszybszego wierzchowca i wyrusza na wojnę. Porusza się Drogą Prób, 
stawiając czoła wyzwaniom rzucanym przez mity kobiecej niższości, zależności 
oraz romantycznej miłości. Walczy o iluzoryczną zdobycz sukcesu (którą mogą 
być: tytuł naukowy, pozycja w korporacji, związek, pieniądze, władza politycz-
na), jaką obiecuje jej kultura.

Odniósłszy zwycięstwo w świecie mężczyzn lub spływając krwią od nieuda-
nych prób, bohaterka doświadcza głębokiego poczucia duchowej suszy. Osią-
gnęła wszystko, co powzięła sobie za cel, i rozgląda się za kolejną przeszkodą 
do przeskoczenia, kolejnym awansem, kolejnym związkiem, wypełniając każdy 
wolny moment działaniem. Zaczyna pytać: „Po co to wszystko? Osiągnęłam 
wyznaczony sobie samej cel i czuję się pusta. Co utraciłam?”. Być może utraciła 
głęboką relację z samą sobą.

Podczas kolejnego etapu podróży bohaterka przechodzi Inicjację i Zstąpienie 
do Bogini, aby z powrotem przejąć głębię własnej utraconej kobiecej duszy. Etap 
ten obejmować może pozornie niekończący się okres błądzenia, żalu oraz gnie-
wu; poszukiwania utraconych części samej siebie oraz spotkania z mroczną ko-
biecością. Może trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Dla wielu kobiet 

Swoje życie postrzegać możemy jako opowieść prze-
biegającą w spiralnych seriach doświadczeń, z któ-
rych każde posiada trójfazową formę: oddzielenie 

– próba/proces uczenia się – powrót.
Linda Sussman
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wiąże się też z dobrowolnym odosobnieniem (okresem ciszy), w którym uczą 
się uważnie wsłuchiwać we własną duszę. Bohaterka tęskni za odnowieniem 
więzi ze swoją kobiecą naturą oraz uleczeniem rozłamu między matką i córką 

– zranienia, które dokonało się w momencie początkowego odrzucenia kobie-
cości. Może to (lecz nie musi) oznaczać uleczenie relacji pomiędzy kobietą a jej 
rzeczywistą matką. Kiedy jednak zaczyna ona pielęgnować ciało i duszę oraz 
przejmować na własność swoje uczucia, intuicję, seksualność, kreatywność oraz 
humor, uzdrowienie dokonuje się w jej własnym wnętrzu.

Dokonawszy tego, bohaterka zwraca się ku identyfikacji z wydziedziczony-
mi, zranionymi częściami swojej męskiej natury. Ostatecznie uczy się integracji 

Podróż Bohaterki rozpoczyna oddzielenie od kobiecości, a kończy integracja 
pierwiastka męskiego i kobiecego.
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i zachowania równowagi pomiędzy wszystkimi aspektami swojej istoty. Proces 
ten przemienia bohaterkę w duchową wojowniczkę. Musi ona nauczyć się de-
likatnej sztuki równowagi oraz znaleźć w sobie cierpliwość dla powolnej, sub-
telnej integracji kobiecych i męskich aspektów samej siebie. Choć z początku 
desperacko pragnie stracić swoje kobiece ja i zlać się z tym, co męskie, kiedy już 
to osiągnie, dostrzeże, że nie stanowi to ani odpowiedzi, ani zakończenia. Nie 
wolno jej jednak odrzucić tego, czego nauczyła się w trakcie tej bohaterskiej 
wędrówki; musi traktować swoje ciężko zdobyte umiejętności i osiągnięcia nie 
jako cel, ale jako jeden z etapów całej podróży. Zacznie wtedy korzystać z tych 
umiejętności nie dla własnej korzyści, lecz po to, by działać na rzecz większego 
zadania, jakim jest niesienie świadomości, by wraz z innymi utrzymać równo-
wagę życia na Ziemi.

Podróż ta, podobnie jak wyprawa nakreślona przez Josepha Campbella 
w Bohaterze o Tysiącu Twarzy, opisuje proces indywiduacji. Pojęcie indywidu-
acji odnosi się do obejmującego całe życie procesu stawania się w pełni istotą 
ludzką – taką, jaką mieliśmy być od urodzenia. Ujawnia on naszą wyjątkową, 
indywidualną naturę3. Campbell badał ten proces, analizując poszczególne fazy 
mitu bohatera: podróży mężczyzny (lub kobiety), któremu udaje się zwalczyć 
swoje osobiste oraz historyczne ograniczenia i dzięki temu osiągnąć nową, 
emergentną postać ludzką. Bohater odpowiada na Wezwanie do Przygody; 
przekracza Próg, by wejść w nieznane światy; spotyka Sojuszników lub fanta-
stycznych przewodników, którzy pomagają mu w podróży; stawia czoła stara-
jącym się w niej przeszkodzić Przeciwnikom lub Strażnikom Bram. Następnie 
bohater doświadcza Inicjacji w Brzuchu Wieloryba oraz serii Prób, w których 
testowane są jego umiejętności oraz determinacja, nim będzie mógł odnaleźć 
skarb lub poszukiwaną Zdobycz. Spotyka tajemniczą partnerkę w postaci Bo-
gini, zawiązuje Święte Małżeństwo i udaje się w Podróż Powrotną, by przynieść 
ludziom odnaleziony przez niego skarb. Podróż ta jest poszukiwaniem duszy, 
uwiecznionym w mitologiach i baśniach z całego świata.

Taką podróżą jest znana nam opowieść o rycerzu, który słysząc, że król zna-
lazł się w opałach, ostrzy miecz, dosiada wierzchowca i wyrusza na poszuki-
wanie zagubionego skarbu lub wiedzy, niezbędnych do ożywienia królestwa. 
W trakcie wyprawy przechytrza ogry, zabija smoki, odnajduje skarb i zakochuje 

3 Sussman L., The Speech of the Grail, Hudson, N.Y.: Lindisfarne Press, 1995, s. 7–8.
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się w pięknej dziewicy. Powraca do królestwa, niosąc swoją zdobycz; przywraca 
królowi dawny status i, jeżeli mu się poszczęści, nim wyruszy stawić czoła kolej-
nemu smokowi, spędzi weekend w łóżku ze swoją damą. Niezliczona ilość męż-
czyzn i kobiet we wszystkich kulturach przeżywa różne wersje wzorca tej bo-
haterskiej wyprawy; scenopisarze oraz autorzy książek fabularnych używają go 
również jako schematu, za którego pomocą mogą nadać znaczenie tworzonym 

przez siebie postaciom. Nie opisuje on jednak adekwatnie 
podróży kobiecej, ponieważ w obecnych czasach naszym za-
daniem jest uleczenie głębokiego zranienia kobiecości w nas 
samych oraz w kulturze.

Jestem tą, którą określa się mianem córki ojca – kobie-
tą, która odrzuciła matkę i utożsamiła się ze swoim ojcem, 
zabiegając o uwagę i aprobatę tak ojca, jak i kultury po-
przez zgodny z męskimi wartościami sukces. Podróż Bo-
haterki opisana jest z perspektywy córki ojca. Chociaż nie 
każda czytelniczka tej książki reprezentuje ten model roz-
woju w relacji do swojego rzeczywistego ojca, zgadzam się 
z analityczką jungowską Marion Woodman, gdy pisze ona, 
że większość z nas przyjmuje tę rolę w relacji do naszej zdo-
minowanej przez męskość kultury.

Przedstawiony w tej książce model niekoniecznie musi 
pasować do doświadczeń wszystkich kobiet w każdym wieku. Nie ogranicza się 
też wcale do kobiet. Dotyczy podróży obu płci. Opisuje doświadczenie wielu lu-
dzi, którzy starają się być aktywni oraz uczynić świat lepszym, jednak niepokoją 
się tym, co nasze progresywne społeczeństwo zrobiło ludzkiej psychice i eko-
logicznej równowadze planety. Ruch poprzez poszczególne etapy podróży nie 
odbywa się linearnie, ale cyklicznie i najprawdopodobniej powtarzać się będzie 
wielokrotnie w ciągu życia danej osoby. Możesz również przebywać na kilku 
etapach podróży jednocześnie. Podróż Bohaterki jest nieprzerwanym cyklem 
rozwoju, wzrostu i nauki. Być może okaże się, że jedynie niektóre z jej części 
odnoszą się do Twojego doświadczenia. Wykorzystaj jej fragmenty lub całość 
jako wzorzec własnego rozwoju.

Zanim jednak zagłębimy się w badanie poszczególnych etapów Podróży 
Bohaterki, musimy wspomnieć o zmieniających się definicjach heroizmu oraz 
o tym, jak mity kulturowe wpłynęły na nasze postrzeganie samych siebie jako 

Nadrzędną funkcją mitologii oraz 
rytuału zawsze było dostarczenie sym-
boli, które popychają ludzkiego ducha 

naprzód, w przeciwieństwie do tych 
innych ludzkich fantazji, które często 

go powstrzymują.

Joseph Campbell,
Primitive Mythology
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kobiet. Jednym z zadań bohaterki było osiąganie wielkich zwycięstw, obar-
czone ryzykiem utraty bezpieczeństwa, zdrowia oraz relacji (przypomnij so-
bie Joannę d’Arc lub Florence Nightingale). Kobiety, które potrafiły „poradzić 
sobie ze wszystkim” lub też „być wszystkim dla wszystkich” były podziwiane 
i wychwalane, a często nawet nagradzane ekonomicznie. Skupiały się na osią-
gnięciach oraz służbie innym. Miały poczucie, że im więcej robiły, im więcej 
zadań udawało im się odhaczyć na swojej liście, tym więcej były warte. Postać 
elegancko ubranej kobiety żonglującej aktówką oraz mlekiem dla niemowląt 
na salach sądowych czy konferencyjnych stała się dla wielu młodych dziewcząt 
na cały świecie wzorem do naśladowania, szczególnie w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych XX wieku. Kobiety, które nie osiągnęły tego rodzaju ze-
wnętrznego sukcesu i uznania, często miały głębokie poczucie straty, a nawet 
porażki.

Popularne w latach pięćdziesiątych oraz wczesnych latach sześćdziesiątych 
XX wieku mity kobiecej niższości i zależności w kolejnych dekadach zostały 
zastąpione mitem superkobiety. Tym z nas, które szukały politycznego, eko-
nomicznego i duchowego równouprawnienia w środowisku akademickim, 
biznesowym czy domowym owe codzienne sukcesy dostarczyły z początku 
przypływu adrenaliny. W końcu jednak zaczęłyśmy odczuwać w sercach zmę-
czenie. Poczucie wypalenia i rozwody odcisnęły się na naszym zdrowiu, a walka 
o indywidualne osiągnięcia straciła swój urok. Wraz z tą zmianą również po-
jęcie heroizmu zaczęło domagać się redefinicji – przejścia od prób spełnienia 
wymagań kakofonii zewnętrznych głosów ku uczeniu się zachowywania rów-
nowagi między życiem osobistym, rodzinnym oraz zawodowym, jak również 
słuchania głosu wewnątrz nas samych.

Jak korzystać z tej książki

Napisałam tę książkę, by poprowadzić Cię przez poszczególne etapy Podróży 
Bohaterki. Jej działanie ma przypominać warsztaty, które prowadziłam z kobie-
tami w wieku od trzynastu do osiemdziesięciu sześciu lat w Ameryce Północnej 
i Europie. Można korzystać z niej w grupie lub samodzielnie. Razem zagłębimy 
się w każdą fazę podróży i przyjrzymy mitom oraz baśniom, które ją ilustru-
ją. Każdy rozdział zawiera pytania dotyczące kobiecego rozwoju, nad którymi 
możesz się zastanowić, oraz ćwiczenia z zakresu wizualizacji, pisarstwa i sztuki, 
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które pomogą Ci rozjaśnić oraz zrozumieć Twoją własną podróż. Przydać Ci się 
może specjalny zeszyt czy notes do wykonywania ćwiczeń oraz notowania snów.

Na początku pomocne może okazać się przeczytanie tej książki w całości, by 
zrozumieć przebieg Podróży Bohaterki, po czym cofnij się, by dogłębnie do-
świadczyć poszczególnych ćwiczeń. Możesz też skupić się na każdym rozdziale 
po kolei i przepracować zawarte w nim ćwiczenia od początku do końca. Nie 
spiesz się z ćwiczeniami. Rób je we własnym tempie i wybierz na nie czas, w któ-
rym nic Ci nie będzie przeszkadzało – może to być ta sama pora raz w tygodniu.

Przekonasz się, że treści zawarte w ćwiczeniach działają jak katalizator, przy-
wołując więcej wspomnień, snów i przemyśleń. Łatwo więc poczuć się przy-
tłoczoną. W takich chwilach lepiej odłożyć książkę na jakiś czas i wrócić do 
niej później. Ruch poprzez poszczególne etapy podróży odbywa się cyklicznie 
i tak samo przechodzi się przez ćwiczenia. Wiele tematów będziemy analizować 
na kilku różnych poziomach.

Pracuj z ćwiczeniami jedno po drugim albo wybie-
raj w każdym rozdziale jedynie te, które najbardziej Cię 
przyciągają lub przed którymi najbardziej się bronisz. 
Często okazuje się, że najcenniejsze przemyślenia przy-
chodzą do nas, gdy podejmujemy się tego, co wywołu-
je w nas największy opór. W książce znajdziesz sugestie 
dotyczące rytuałów, których przeprowadzenie może po-
móc Ci pogłębić proces.

W moim doświadczeniu osoby uczestniczące 
w warsztatach dotyczących Podróży Bohaterki już trze-
ciego dnia zaczynają odczuwać frustrację oraz stają się 
krytyczne. Jest to dzień, gdy rozpoczynamy Zstąpienie. 
Może się zdarzyć, że kiedy będziesz pracować z mate-
riałem dotyczącym Zstąpienia (rozdział trzeci), poczu-
jesz potrzebę odłożenia książki i zatrzymania procesu. 
Nie rób tego. Bądź dla siebie wyrozumiała i weź głębo-
ki oddech. Zrób sobie kubek herbaty lub wyjdź na spa-
cer. Wesprzyj się miłością i współczuciem. Nie oceniaj 

się. Bądź cierpliwa dla swojego procesu i podejmij się pracy nad typowymi dla 
Zstąpienia problemami we własnym tempie. Obiecuję Ci, dzięki temu skrócisz 
swój pobyt w podziemiach!

Momenty przebudzenia wymagają od ko-
biety, by odpowiedziała na nie świadomie, 
zaakceptowała zaproszenie do tworzenia 

siebie na nowo oraz podjęła się wyzwania, 
nieważne, jak bardzo czuje się przerażona 

czy niewystarczająca. Każde wezwanie 
do przebudzenia domaga się zatem nie 

tylko usłyszenia, lecz również odwagi, by 
mu zaufać i je potwierdzić niezależnie 

od tego, kiedy wybrzmi, gdzie ją zabierze 
i jakie wyzwanie rzuci jej sposobowi bycia 

w świecie.
Kathleen Noble
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Możesz podzielić się swoimi przemyśleniami z kimś bliskim lub zatrzymać 
całe doświadczenie dla siebie. Wybór należy do Ciebie. Czytając tę książkę, nie 
bój się podkreślać jej fragmentów, robić na marginesach notatek czy rysunków.

Twoje sny staną się nieodłączną częścią podróży, pomagając Ci zrozumieć 
osobistą mitologię. Być może zauważysz w nich mitologiczne motywy. Posta-
raj się je zapisać lub nagrać i zastanów się nad zawartą w nich mądrością. Co 
mówią o Twojej historii oraz o wyzwaniach mających na celu wsparcie rozwoju 
Twojej duszy?

Podstawową funkcją snów jest wyrażanie nieświadomego. Nieświadomość 
jest źródłem wielu naszych myśli, uczuć oraz zachowań i mocno wpływa na nas 
w sposób, jakiego się zupełnie nie spodziewamy. Komunikuje się z naszym 
świadomym umysłem poprzez sny i wyobrażenia.

Obrazów w snach nie powinno się przyjmować dosłownie, lecz jako symbo-
le odnoszące się do części nas samych oraz dynamiki naszego wewnętrznego ży-
cia. Robert Johnson pisze: „Sny w symboliczny sposób pokazują nam wszystkie 
osobowości, które współdziałają wewnątrz nas i tworzą nasze pełne ja”4. Każda 
postać ze snu stanowi pewien aspekt Ciebie samej, ujawniający własną świado-
mość, potrzeby oraz punkt widzenia5.

Pojawiające się w Twoich snach symbole mają szczególne osobiste znacze-
nie, należące jedynie do Ciebie, podobnie jak sam sen jest ostatecznie wyłącz-
nie Twój. Zwracaj uwagę na powtarzające się osobowości, symbole i krajobrazy. 
Twoja nieświadomość stara się przyciągnąć Twoją uwagę. Celem zapisywania 
snów oraz uczenia się od nich jest budowanie świadomości. W miarę jak zdo-
bywać będziesz coraz lepszą orientację w symbolice swojego sennego życia, od-
najdziesz ukrytą siłę oraz zasoby, które pomogą Ci w trakcie podróży. Jeżeli 
chcesz, zapoznaj się z książkami zawierającymi dogłębne badania w tematyce 
snów. Wspaniałe źródła to na przykład Inner Work Roberta A. Johnsona oraz 
Wisdom of the Heart Karen A. Signell.

Zaczynajmy.

Pytania do przemyślenia oraz opisania

Odpowiedzi na poniższe pytania zapisz w swoim notatniku. Do każdego 
pytania czy zadania w tej książce możesz napisać tyle, ile chcesz, niezależnie 

4 Johnson R. A., Inner Work, San Francisco: Harper & Row 1986, s. 45.
5 Ibid.
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czy będzie to dużo, czy mało. Jeżeli wolisz, możesz nagrać swoje odpowiedzi 
na dyktafonie, tak aby móc je później odsłuchać.

•	 Każda z nas jest bohaterką. Kim są bohaterki 
w Twoim życiu? Jak postrzegasz samą siebie w kon-
tekście heroizmu?
•	 Spójrz na schemat Podróży Bohaterki na stronie 
szesnastej. Czy potrafisz wskazać, gdzie się obecnie 
znajdujesz? Czy przechodzisz akurat więcej niż jeden 
etap na raz?

Wizualizacja: linia życia

Zanim rozpoczniesz to lub którekolwiek ćwiczenie oparte na wizualizacji, 
zbierz materiały, które pozwolą ci utrwalić obrazy po jego zakończeniu. Mogą 
to być dyktafon lub notatnik i długopis, ale też szkicownik, markery, kredki czy 
pastele. Możesz również włączyć relaksacyjną muzykę, na przykład Gymnosphe-
re: Song of the Rose Jordana de la Sierra.

W tym ćwiczeniu przyjrzysz się wydarzeniom ze swojego dzieciństwa, okre-
su dojrzewania oraz wczesnej dorosłości, by zobaczyć, jak Twoja relacja z wła-
snym ciałem, umysłem, emocjami oraz duchem wpłynęła na podróż, jaką jest 
Twoje życie. Zwróć uwagę na sposób, w jaki postrzegałaś swoje mocne strony, 
umiejętności, osiągnięcia oraz szczególne talenty.

Uświadom sobie, jak pozycja, którą zajmowałaś w swojej rodzinie, wpływała 
na Twoje działania i to, co myślałaś o sobie; jak relacja z każdym z rodziców, ro-
dzeństwa oraz dziadków odbiła się na Twoich uczuciach względem samej siebie. 
Czy doświadczenie rozwodu lub śmierci rodzica dało Ci pozycję autorytetu, czy 
też strata pozostawiła Cię okaleczoną? Jakie były Twoje relacje z przyjaciółmi, 
nauczycielami, osobami w pozycji autorytetu? Czy dziecięca choroba lub wypa-
dek wpłynęły na Twój obraz samej siebie? W jaki sposób płeć przypisana ci przy 
narodzeniu, kultura czy religia wpłynęły na Twoją osobistą mitologię?

Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Oddychaj przez nos. Wyobraź sobie, 
że z każdym wydechem stajesz się coraz bardziej odprężona, schodzisz na głęb-
sze poziomy świadomości, gdzie zyskujesz dostęp do większej ilości obrazów 
oraz wspomnień.
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Weź głęboki wdech... przytrzymaj go w płucach... i wypuść, lekko przy tym 
wzdychając. Dobrze. Zróbmy to jeszcze raz. Weź głęboki wdech... przytrzymaj... 
wypuść. Dobrze. Teraz oddychaj naturalnie i wyobraź sobie, że cofasz się w cza-
sie do wczesnego dzieciństwa, mniej więcej do momentu, kiedy miałaś pięć lat.

W wyobraźni spójrz w dół na swoje dziecięce stopy. Zwróć uwagę na to, jak 
wyglądają Twoje buty. Jakiego są koloru? Czy są to buty sznurowane, sanda-
ły, pantofle? Czy może jesteś bosa? Teraz przenieś uwagę na swoje pięcioletnie 
ciało – nogi, pośladki, miednicę, brzuch, klatkę piersiową, plecy, ramiona, ręce 
i dłonie, szyję, twarz oraz włosy. Jaką miałaś fryzurę we wczesnym dzieciństwie? 
Czy Twoje włosy są krótkie, długie, kręcone, proste? Jaki mają kolor? Czy no-
sisz warkocze lub kucyk? Poczuj się na tyle świadoma siebie w wieku pięciu lat, 
na ile to możliwe.

Rozejrzyj się po otoczeniu. Czy jesteś w domu, na łonie przyrody, w mieście, 
nad morzem? Zaobserwuj otaczające Cię kolory, kształty, zapachy, smaki i od-
głosy. Być może jest z Tobą rodzina. Kto w tym okresie życia jest dla Ciebie waż-
ny? Czy masz rodzeństwo, zwierzątko, dziadków? Kto ceni Cię za to, jaka jesteś? 
Czego uczysz się o samej sobie na podstawie tego, jak inni na Ciebie reagują?

Teraz pomyśl o swoich umiejętnościach. Czego się uczysz? Z jakimi wyzwa-
niami zmagasz się w sferze mentalnej, artystycznej, fizycznej? Czego jesteś cie-
kawa? Co w sobie lubisz? Co inni w Tobie lubią? Jak czujesz się z tym, że jesteś 
dziewczynką?

Jaka jest Twoja relacja z naturą, ze snami, z intuicją? Czy jesteś związa-
na z dowolnie rozumianym duchem – z aniołem, z Bogiem, z wyobrażonym 
przyjacielem?

Poczuj się na tyle świadoma siebie w wieku pięciu lat lub w czasie trwania 
innego, ważnego wydarzenia z Twojego dzieciństwa, na ile potrafisz. Zatrzy-
maj się na chwilę. Następnie zostaw swoje pięcioletnie ja i łagodnie przenieś się 
w czasie naprzód.

Teraz masz dziesięć lat. Spójrz w dół na swoje stopy. Zwróć uwagę na to, jakie 
buty nosisz w tym wieku, jakiego są rodzaju i jaki mają kolor. Skup się na swo-
im ciele – nogach, pośladkach, miednicy, brzuchu, klatce piersiowej, plecach, 
ramionach, rękach i dłoniach, szyi, twarzy oraz włosach. Jaką masz fryzurę jako 
dziesięciolatka? Co masz na sobie? Jakie umiejętności zdobywasz w sferze ciała? 
Jakie wyzwania sobie stawiasz? Czego się uczysz o swojej sile i wytrzymałości? 
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Jak czujesz się ze swoim ciałem, swoją seksualnością?
Teraz zwróć uwagę na otoczenie, jego kolory, kształty, zapachy, smaki 

i dźwięki. Jakie osoby są dla Ciebie ważne? Kim są Twoi przyjaciele? Co razem 
robicie? Jaka jest Twoja relacja z rodzicami i rodziną?

Jak czujesz się w swojej skórze w tym okresie swojego życia? Czy jesteś pew-
na siebie, nieśmiała, otwarta, zabawna? Czego uczysz się o sobie i swojej płci 
na podstawie tego, jak traktują Cię inni?

Jakie wyzwania stawiasz swojemu umysłowi i czego się uczysz? Jaka jest 
Twoja relacja z nauką, nauczycielami, własną kreatywnością? Czego jesteś cie-
kawa? Czego pragniesz?

Pomyśl o swojej relacji z duchem... z naturą... ze społecznością. Czy należysz 
do wspólnoty religijnej lub masz własne duchowe rytuały? W jaki sposób Cię 
to odżywia? Poczuj się na tyle świadoma siebie w wieku dziesięciu lat, na ile 
możesz, a następnie przenieś się łagodnie do okresu dorastania.

Masz piętnaście lat. Spójrz na swoje stopy. Zwróć uwagę na kolor i rodzaj 
butów, jakie nosisz. Pomyśl o swoim dorastającym ciele, pośladkach, miednicy, 
brzuchu, klatce piersiowej i biuście, plecach, ramionach, rękach, dłoniach, szyi, 
twarzy oraz włosach. Jaką masz fryzurę? Jakiego koloru są Twoje włosy? Czy 
masz makijaż? Jakiego rodzaju ubrania masz na sobie? Dla kogo się ubierasz? 
Zwróć uwagę na to, co czujesz względem swojego ciała. Czy zaczęłaś już mie-
siączkować? Jak podchodzisz do swojej wyłaniającej się seksualności? Czy masz 
chłopaka albo dziewczynę? Czy w tajemnicy się w kimś podkochujesz?

Rozejrzyj się wokół. Jakie kolory, kształty, zapachy, smaki i dźwięki Cię ota-
czają? Jakiej słuchasz muzyki? Jakie osoby są dla Ciebie ważne? Kim są Twoi 
przyjaciele? Co razem robicie? Jak spędzasz czas? Jaką masz relację z rodzicami 
i rodziną?

Jakie wyzwania stawiasz swojemu umysłowi i czego się uczysz o samej 
sobie, zarówno w szkole, jak i poza nią? Czy masz pracę? Czego uczysz się 
o pieniądzach?

Jaka jest Twoja relacja z nauczycielami, trenerami, osobami w pozycji auto-
rytetu? Co myślisz o sporcie oraz własnej kreatywności? Czego jesteś ciekawa? 
Czego pragniesz? Jakie masz plany na przyszłość?

Jak czujesz się we własnej skórze? Za co cenią Cię inni? Co sama w sobie 
lubisz?

Jaką masz relację z duchem, z naturą, z własną intuicją? Co jest dla Ciebie 
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ważne w kontekście społeczności oraz miejsca, jakie w niej zajmujesz?
Poczuj się na tyle świadoma siebie w wieku nastoletnim, na ile możesz. Za-

trzymaj się na chwilę. Następnie zostaw swoje piętnastoletnie ja i przejdź dalej, 
do czasu, kiedy miałaś dwadzieścia parę lat.

Spójrz na swoje buty, zwróć uwagę na ich styl i kolor. Skup się na swoim 
młodym ciele – nogach, pośladkach, miednicy, brzuchu, klatce piersiowej, biu-
ście, plecach, ramionach, rękach i dłoniach, szyi, twarzy oraz włosach. Jaką tym 
razem masz fryzurę? Jakiego koloru włosy? Co masz na sobie i w jaki sposób 
Twoje ubrania oraz biżuteria odzwierciedlają rolę, jaką pełnisz w tym okresie 
swojego życia? Jakie wrażenie starasz się zrobić na innych? Czy jesteś studentką, 
żoną, matką, artystką? Czy pracujesz? Podróżujesz? Czy sama jesteś odpowie-
dzialna za swoje utrzymanie?

Zwróć uwagę na otoczenie. Jakie dostrzegasz kolory, kształty, zapachy, sma-
ki i dźwięki? Gdzie zdecydowałaś się mieszkać – w mieście, na wsi, w małym 
miasteczku? Jakie osoby są dla Ciebie ważne? Czy jesteś w związku, a jeśli tak, 
to w jaki sposób odżywia Cię on jako kobietę? Kim są Twoi przyjaciele? Jak od-
zwierciedlają Twoje wartości? Jak Twoja relacja z rodzicami wpływa na decyzje, 
które podejmujesz?

Co czujesz względem swojego ciała, zdrowia, seksualności? Czy jesteś ak-
tywna seksualnie i czujesz się swobodnie, wyrażając swoją kobiecość? Jaką masz 
relację z własnymi emocjami? Czy ich doświadczanie oraz wyrażanie sprawia 
Ci dyskomfort? Jak czujesz się, słuchając innych?

Jakie wyzwania stawiasz swojemu umysłowi i czego się uczysz? Jakie masz 
cele zawodowe? W jaki sposób rozwijasz swoją kreatywność? Jakie uczucia 
wzbudza w Tobie bycie kobietą w tym okresie? Jaki ma to związek z polityką, 
duchowością, ekonomią? Jaka jest Twoja relacja ze społecznością i jaką chcesz 
odegrać w niej rolę? Jaka jest Twoja relacja z duchem, naturą, intuicją? Jaką 
rolę odgrywa w Twoim życiu duchowość? Poczuj się na tyle świadoma siebie 
w wieku dwudziestu paru lat, na ile potrafisz. Przypomnij sobie, co było wtedy 
dla Ciebie ważne i w jaki sposób wybory, których dokonałaś, ukształtowały Cię 
jako kobietę. Zatrzymaj się na chwilę. Teraz pozostaw wczesną dorosłość i prze-
nieś się do czasu, kiedy miałaś trzydzieści parę lat.

Raz jeszcze spójrz na swoje stopy. Czy masz na sobie buty? Jakiego są ko-
loru oraz kroju? Skup się na swoim trzydziestoparoletnim ciele – na nogach, 
pośladkach, miednicy, brzuchu, klatce piersiowej, biuście, plecach, ramionach, 



Maureen Murdock – Osobisty podręcznik do Podróży  Bohaterki

26

rękach i dłoniach, szyi, twarzy oraz włosach. Jaką tym razem masz fryzurę? Ja-
kiego koloru są Twoje włosy? Co masz na sobie i w jaki sposób Twoje ubrania 
odzwierciedlają rolę, jaką odgrywasz w tym okresie swojego życia? Na czym się 
w tym wieku skupiasz? Czy jesteś zaangażowana w karierę? Czy wzięłaś ślub, 
jesteś w ciąży, wychowujesz dzieci? W jaki sposób macierzyństwo wpływa na to, 
jak czujesz się jako kobieta? Jaką masz relację ze swoim ciałem oraz zdrowiem? 
Do jakiego rodzaju jedzenia przywiązujesz wagę? Jak radzisz sobie ze swoimi 
uczuciami?

Rozejrzyj się wokół. Jakie kolory, kształty, zapachy, smaki i dźwięki Cię ota-
czają? Gdzie zdecydowałaś się mieszkać – w mieście, na wsi, w małym mia-
steczku – i z kim? Jakie osoby są dla Ciebie ważne? Kim są Twoi przyjaciele? Co 
w Tobie cenią? Czy jesteś w stałym związku? Jakie wyzwania są z nim związane? 
Jak Cię odżywia?

Gdzie pracujesz? Jak zarządzasz swoim czasem? W jaki sposób ustanawiasz 
granice? Jakie wyzwania stawiasz swojemu umysłowi i kreatywności? Jakie 
masz cele i w jaki sposób je realizujesz? Jaki jest Twój wkład w społeczność, 
której jesteś częścią? Jaką masz relację z pieniędzmi?

Jaka jest Twoja relacja z duchowością? Czy masz kontakt ze świętym duchem 
w Twoim wnętrzu? W jaki sposób wierzenia oraz postawy religijne, w których 
zostałaś wychowana, wpływają na to, jak postrzegasz samą siebie jako kobietę? 
Jaka jest Twoja relacja z naturą, ze snami, z intuicją? Poczuj się na tyle świadoma 
siebie w wieku trzydziestu paru lat, na ile możesz. Pozwól, by opłynęły Cię obra-
zy z tamtego czasu. Zatrzymaj się na kilka minut. Następnie przejdź do okresu, 
w którym byłaś tuż po czterdziestce.

Powtarzaj to ćwiczenie dla każdej dekady twojego życia, aż dotrzesz do 
swojego obecnego wieku. Zwracaj szczególną uwagę na to, jaka była w tych 
okresach Twoja relacja z własnym ciałem, zdrowiem, umysłem, kreatywnością, 
emocjami i duchowością, oraz w jaki sposób pielęgnowałaś swoje sny, mocne 
strony i umiejętności.

Na koniec skup się na sobie w chwili obecnej. W wyobraźni spójrz na swo-
je stopy. Jakie buty masz dzisiaj na sobie? Skup się na swoim ciele – nogach, 
pośladkach, miednicy, brzuchu, klatce piersiowej, biuście, plecach, ramionach, 
rękach i dłoniach, szyi, twarzy oraz włosach. Jaką masz dziś fryzurę? Jakiego ko-
loru są Twoje włosy? Co masz na sobie i w jaki sposób Twoje ubrania odzwier-
ciedlają to, jak czujesz się obecnie jako kobieta? W jaki sposób dbasz o swoje 
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zdrowie, siłę oraz wytrzymałość? Jak czujesz się ze swoją seksualnością?
Zwróć uwagę na otoczenie, w którym zdecydowałaś się żyć i pracować. Jakie 

są jego kolory, kształty, zapachy, smaki oraz dźwięki? Jakiej muzyki obecnie słu-
chasz? Co jadasz? W jaki sposób Twoje otoczenie Cię odżywia?

Na czym skupiasz się w tym okresie swojego życia? Na związku, dzieciach, 
starzejących się rodzicach, karierze, działalności artystycznej lub akademickiej, 
duchowości? Kim są ważne dla Ciebie osoby? Co w Tobie cenią? Co sama w so-
bie lubisz? Czego uczysz się o swoich uczuciach oraz umyśle? Czy czujesz się 
komfortowo, wyrażając pełne spektrum swoich emocji?

Jakie wyzwania stawiasz sobie w pracy i jakie napotykasz? Czy czujesz się 
kompetentna i pewna siebie? W jaki sposób pielęgnujesz swoją kreatywność? 
Jakie jest Twoje miejsce w społeczności? Jaka jest Twoja relacja z duchem, z na-
turą, z intuicją, z poczuciem siebie jako kobiety? Jakie masz plany na przyszłość?

Poczuj się na tyle świadoma siebie, na ile potrafisz. Zatrzymaj się na kil-
ka minut. Wracając powoli do pełnej świadomości, zastanów się nad poszcze-
gólnymi etapami Twojego życia, pozwalając, by najważniejsze obrazy oraz 
wspomnienia ponownie wypłynęły na powierzchnię. Za moment, choć jeszcze 
nie teraz, zacznij liczyć do dziesięciu. Kiedy dotrzesz do ostatniej liczby, otwórz 
oczy, zrelaksowana, lecz skupiona.

Narysuj, nagraj lub zapisz wszystkie obrazy, które napłynęły w czasie ćwicze-
nia, niezależnie od tego, czy uważasz je za ważne czy nie. Niektóre obrazy lub 
uczucia mogą być radosne; inne zaskakujące lub bolesne. Pozwól sobie zebrać 
wszystkie wspomnienia w najdrobniejszych szczegółach. Przekonasz się, że po-
mogą Ci one przejść przez inne ćwiczenia z tej książki.

Pytania do przemyślenia

•	Jakie były punkty zwrotne lub doświadczenia graniczne w Two-
im życiu? Na przykład przeprowadzka, rozwód rodziców, śmierć 
dziadka, dziecięca choroba, doświadczenie kazirodztwa, wypa-
dek, doświadczenie akceptacji lub odrzucenia przez jakąś grupę 
w szkole, nauka gry na instrumencie, wyrzucenie z dziecięcej dru-
żyny piłkarskiej za bycie dziewczyną, pierwsze doświadczenie ero-
tyczne, nastoletnia ciąża, małżeństwo czy urodzenie dziecka.
•	Jak reagowałaś na te sytuacje?
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•	W jaki sposób obracałaś stresujące doświadczenia w pozytywną, 
budującą energię? Skup się na swoich mocnych stronach, kreatyw-
ności i wytrzymałości, które wyrosły w Tobie na skutek zranień.
•	Czego nauczyłaś się o sobie oraz bliskich Ci osobach?
•	Czy dostrzegasz jakieś schematy powtarzające się na różnych 
etapach Twojego życia (ofiara okoliczności, męczennica, media-
torka, uwodzicielka, histeryczka itp.?) Czy określiłabyś je jako sa-
tysfakcjonujące czy raczej frustrujące?

Ćwiczenie pisemne

Wybierz jedno z doświadczeń granicznych lub punktów zwrotnych w Two-
im życiu i opisz je w jak najdrobniejszych szczegółach. Gdzie prowadziła droga, 
której nie wybrałaś?
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Sny: pierwsze kroki

Do pracy ze snami przydają się: latarka, notatnik z długopisem lub dyktafon, 
które trzymać możesz przy łóżku. Śnimy każdej nocy. Wielu osobom wydaje się, 
że tego nie robią, ale jedynie nie pamiętają swoich snów. Zapamiętywanie snów 
wymaga świadomej praktyki, tak jak mycie zębów. Zapisywanie lub nagrywanie 
snów pomaga wzmocnić proces zapamiętywania.

Sen najlepiej jest uchwycić wczesnym rankiem, tuż po przebudzeniu. Spró-
buj leżeć całkowicie nieruchomo i pozwolić, by obrazy 
z minionej nocy wypłynęły na powierzchnię Twojej świa-
domości. Nie ruszaj się. Osobiście staram się odtworzyć 
obrazy z moich snów w formie zbliżonej do filmu, nawet 
zanim obrócę się na drugi bok. Z własnego doświadczenia 
wiem, że kiedy już się poruszę lub sięgnę po notatnik, czę-
sto zapominam, co mi się śniło. Zapisuję obraz lub historię 
ze snu dopiero wtedy, kiedy mam je już ułożone w myślach. 
W trakcie notowania często przypominam sobie szczegó-
ły, które początkowo nie przyszły mi do głowy. Staram się 
zwracać uwagę na odczucia, jakie sen wywołuje w moim 
ciele, jak również na wyłaniające się wspomnienia.

Każdy sen rozpatrywać można z dwóch perspektyw: 
w kontekście tego, co mówi o naszym życiu codziennym, 
lub w kontekście tego, co mówi o naszym życiu wewnętrznym. Czasami już 
w trakcie notowania będziesz miała poczucie, że rozumiesz, co może oznaczać 
Twój sen. Przy innych okazjach, aby pojąć jego przesłanie, będziesz musiała pra-
cować ze skojarzeniami pojawiającymi się wokół konkretnych obrazów. O takiej 
pracy piszę więcej w rozdziale drugim.

Co noc przed zaśnięciem możesz przygotować się do zapisania snu poprzez 
autosugestię. Powiedz sobie, że łatwo zapamiętujesz sny. Zanotuj każdy obraz, 
jaki pamiętasz, nieważne, jak mało znaczący Ci się wyda. To jeden ze sposobów 
na rozpoczęcie procesu. Nawet krótki, pozornie nieistotny sen stara się przeka-
zać Ci coś, co powinnaś wiedzieć. Czasami to właśnie „małe” sny niosą ze sobą 
najgłębsze przesłanie.

Jak różniłoby się Twoje życie, gdyby było 
dla Ciebie miejsce… miejsce dla kobiet, 
w którym by Cię przyjęto i poparto? Miej-
sce, gdzie inne kobiety, być może nieco star-
sze od Ciebie, zostały już poparte, każda 
w swoim czasie; poparte, gdy walczyły, by 
stać się bardziej prawdziwie sobą…

Judith Duerk


