
Metoda Świadomej Sprawczości
Wprowadzenie

Świadomość siebie oraz świadomość własnej sprawczości jest zbiorem 
multidyscyplinarnej wiedzy umożliwiającej zastąpienie nieracjonalnych działań 

opartych o błędne przekonania, przez działania racjonalne prowadzące do ogólnego 
dobrostanu oraz większej dojrzałości mentalnej, która jest źródłem stabilnych relacji 

interpersonalnych oraz bezpiecznego wzorca dla kolejnych pokoleń.
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WPROWADZENIE (1 z 2)

Czego potrzebujesz do naprawy, usprawnienia lub ochrony
dowolnego mechanizmu?

1. Wiedzy o wszystkich elementach, z których jest zbudowany
2. Zrozumienia tego jak poszczególne elementy ze sobą

współpracują, czy mogą funkcjonować bez siebie nawzajem, jakie
są konsekwencje przemian itd.

3. Świadomości co steruje wszystkimi elementami.

Człowiek jest biologicznym mechanizmem składających z miliardów
współpracujących ze sobą komórek i mikroorganizmów. Jego działaniem
oraz wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją zarządzają konkretne
sterowniki.
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WPROWADZENIE (2 z 2)

Myśli mają swoje źródło w bezgranicznych zasobach naszego umysłu i

mogą być odpowiedzią na:

➢ Bodźce z otoczenia (nawet jeśli nie potrafimy ich zauważyć).

➢ Sygnał płynący z procesów opartych o pierwotne motywatory albo

programy ewolucyjne.

➢ Rozpoznane przez umysł wzorce kulturowe.

➢ Sygnałem od jednego z modułu zarządczego, który stara się wykonać

swojego zadanie.
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Nasz umysł, choć wydaje się często być pełen chaosu, zawsze działa zgodnie z
procesami i sterownikami. Każda myśl, każde pobudzenie lub jego brak, każdy
stan emocjonalny, każde uczucie jest efektem lub częścią procesu, w którym
biorą udział umysł i ciało.

Pierwszym krokiem na ścieżce świadomej sprawczości jest zrozumienie, że
wszystko co się w nas zadziewa bierze się z czegoś konkretnego.
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Obszar fizyczny

OBSZARY GENERUJĄCE JAKOŚĆ NASZYCH REAKCJI NA BODŹCE Z OTOCZENIA

Grafika przedstawia pięć obszarów odpowiadających za 
reakcje mózgu w odpowiedzi na bodźce z otoczenia. 
Jak widzicie tylko jeden obszar jest świadomy, ale dzięki 
temu obszarowi możemy mieć wpływ na pozostałe 4 obszary.

Obszar fizyczny to rozwój mózgu. Jest on w znacznym 
stopniu uzależniony od czynników środowiskowych w okresie 
dzieciństwa, kiedy my sami nie mamy żadnego wpływu na 
warunki w jakich żyjemy. Dzięki plastyczności mózgu możemy 
naprawiać ten obszar przez całe życie.

Obszar programów ewolucyjnych to nasze dziedzictwo z 
całego okresu rozwoju żywych organizmów. Często nie 
bierzemy pod uwagę jak silnie te programy wpływają na 
nasze myślenie i działanie.

W procesie socjalizacji powstają modele operacyjne, role, 
schematy zachowań. Są indywidualnym doświadczeniem 
każdego człowieka. To fundamenty psychiki człowieka.

Na to wszystko ma jeszcze wpływ kultura, w której żyjemy.  
Wzorce kulturowe są obszarem mającym przeogromną siłę 
programowania zachowań człowieka. 

Elementy z każdego z obszarów mogą wspierać się lub 
powodować dysonans. W zależności od poziomu kontekstu 
sytuacji w jakiej znajduje się jednostka.
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SKŁADOWE  MECHANIZMU EWOLUCYJNEGO   (sterowniki)

Imperatyw

Algorytm

Potrzeba
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Typowy mechanizm sterujący składa się z trzech komponentów:

To warunek konieczny lub stan oczekiwany.

Rozpoznaje czy imperatyw został spełniony.

Czynnik determinujący organizm do
spełnienia imperatywu.

Jeśli imperatyw nie jest spełniany powstaje deficyt a organizm w danym zakresie wchodzi w fazę
zużywania zasobów lub stan zagrożenia. Prostym przykładem jest dostarczanie pożywienia. Sytość to
stan oczekiwany rozpoznawany na podstawie bodźców z procesu jedzenia oraz trawienia. Potrzeba,
czyli głód to informacja o deficycie.



SCHEMAT DZIAŁANIA BIOLOGICZNEGO MECHANIZMU DECYZYJNEGO

Schemat z lewej strony przedstawia model 
procesu podjęcia przez podświadomość 
decyzji jak zareagować na zaobserwowany 
bodziec. 
Odebrany przez zmysły bodziec trafia do 
modułu decyzyjnego podświadomości, tam jest 
podejmowana decyzja czy reakcja będzie 
automatyczna czy też zostanie wysłany impuls 
do świadomości w celu weryfikacji decyzji. 
Im silniejszy jest przypisany poziom zagrożenia 
tym mniejsza szansa na weryfikację. 
Badacze uważają, że w procesie predykcji, w 
ułamku sekundy, mózg jest w stanie wytworzyć 
tysiące opcji reakcji wybierając z nich tę która 
najlepiej pasuje do schematów zapisanych w 
podświadomości. 

zmysły

neurocepcja
podświadomość

instynkty, schematy,
programy biologiczne

wzorce, wpojenia

M Y Ś L I ,

E M O C J E

H O R M O N Y

N E U R O P R Z E
K A Ź N I K I

ciało Stan 

emocjonalny

Wybrany schemat zachowania wraz z przypisanym kontekstem zostaje wysłany do ciała jako polecenie do 
wykonania. W tym poleceniu jest informacja o produkcji hormonów, neuroprzekaźników oraz myśli wywołane w 
świadomej części mózgu. Nośnikiem danych jest to co my nazywamy emocją. 
Kiedy cała informacja zostaje uruchomiona to w ciele pojawia się stan emocjonalny. A w głowie pojawiają się 
myśli. Stan emocjonalny z uwagi na umiejscowienie w ciele może zostać odebrany przez podświadomość jako 
kolejny bodziec i w ten sposób stać się prekursorem pętli emocjonalnej. 

6



PODZIAŁ IMPERATYWÓW 

FUNKCJONALNE ROZWOJOWE
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Kontrola Komfort  

Wyszczególnienie 7 imperatywów rozwojowych 
wynika z roli jaką pełnią w procesie kształtowania 
psychofizycznej konstrukcji człowieka. Rozwijający się 
mózg dziecka jest sterowany przez mechanizmy oparte 
na tych warunkach koniecznych. Deficyt prowadzi do 
zablokowania ważnych procesów rozwojowych.

Oprócz tego imperatywy zarządzają bieżącym 
działaniem organizmu stając się funkcyjnymi. 
Najłatwiejsze do rozpoznania są imperatywy kontroli 
oraz komfortu.  Długotrwałe naruszenie któregoś z tych 
dwóch imperatywów może prowadzić do ciężkich 
schorzeń.  

Bliskość Akceptacja

Przynależność Eksploracja

Samodzielność
Bycie 

Potrzebnym

Radość 



STANY FUNKCJONALNE MÓZGU

Bezpieczny – załączone programy współpracyZagrożenie – załączone programy obronne

Reakcje organizmu na zagrożenie

Atak Ucieczka Zamarcie Przymilanie

Komunikacja, opieka, empatia

Podejście cybernetyczne pozwala określić dwa stany funkcjonalne mózgu. 

➢ W stanie zagrożenia załączane są programy obronne. Zagrożenie nie musi być rzeczywiste, aby 
mózg wszedł w fazę zagrożenia. W tej fazie są cztery możliwe reakcje; atak, ucieczka, zamarcie i 
przymilanie się.

➢ W stanie bezpiecznym załączane są programy współpracy. 
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Imperatyw bliskości

Wszystkie siedem imperatywów odpowiada za sterowanie procesami rozwoju mózgu. Posiadają 
wpływ na cały system ekspresji genów. Są połączone z mechanizmami sterującymi rozwojem stref –
hipokamp, ciało migdałowate. Poziom spełnienia imperatywów ma wpływ na działanie sieci 
neuronalnych. Są też zaangażowane w regulowanie aktywności modułów operacyjnych mózgu. 

jesteśmy gatunkiem noszeniaków , nasze młode rodzą się zupełnie 
niesamodzielne i właśnie fizyczna oraz emocjonalna bliskość jest dla nich 
warunkiem koniecznym dla rozpoznania bezpieczeństwa. Deficyt powstały w 
dzieciństwie zostaje na całe życie. Nasza podświadomość zawsze będzie dążyła 
do spełnienia tego imperatywu.

Imperatyw akceptacji
imperatyw akceptacji zaczyna działać jeszcze w łonie matki. Jego działanie w tym 
okresie czasem nazywane jest „prawem do życia”.  W okresie dzieciństwa i 
młodości dotyczy wszystkich sfer życia jednostki. Jest drugim ważnym 
imperatywem kreującym poczucie bezpieczeństwa. Jego deprywacja prowadzi to 
takich zaburzeń jak niska samoocena, nadreaktywność, niedowartościowanie 
czy nieśmiałość. 

TEORIA IMPERATYWÓW ROZWOJU MÓZGU
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TEORIA IMPERATYWÓW ROZWOJU MÓZGU

Imperatyw przynależności

Imperatyw samodzielności

Imperatyw eksploracji

kiedy powstawały imperatywy żyliśmy w małych rodzinnych grupach, odrzucenie 
jednostki lub rozpad stada było zagrożeniem życie dla młodych osobników. Dlatego 
brak spójności stada (rodziny) prowadzący do niespełnienia imperatywu 
przynależności może generować większe poczucie zagrożenia niż imperatywu 
bliskości czy akceptacji. 

Imperatyw eksploracji zarządzająca procesami poznawania środowiska. Prawidłowa 
realizacja tego imperatywu wymaga istnienia bezpiecznej bazy. Imperatyw eksploracji 
w wielu płaszczyznach, bo przecież umysł choć wyposażony w moduły to jednak musi 
dodać do każdego z nich doświadczenia kształtujące przyszłe działanie danego 
modułu. Mózg uczy się świata zaczynając od własnego ciała. Od opiekunów uczy się 
regulować stany emocjonalne. Z biegiem czasu przenosi eksplorację na kolejne 
obszary. Zablokowanie tego imperatywu na którymś z obszarów jego działania 
przynosi bardzo niekorzystne skutki.

Imperatyw samodzielności jest skomunikowany z imperatywem eksploracji oraz bycia 
potrzebnym. Celem tego imperatywu jest maksymalne wykorzystanie czasu na 
zdobycie i rozwój niezbędnych umiejętności. Ma on również swój wkład w budowie 
takich cech osobowych jak poczucie własnej wartości czy zaradność. Zablokowanie 
funkcji imperatywu samodzielności może prowadzić do wyuczonej bezradności. Która 
jest głęboko zakodowanym lękiem. 
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Bycie potrzebnym to imperatyw również mający wpływ na rozwój umiejętności 
społecznych. Badania pokazują, że nawet bardzo małe dzieci starają się pomagać 
ludziom. Robią to kiedy widzą, że ktoś potrzebuje ich pomocy a one są w stanie 
jej udzielić. Pośpiech i społeczne przekonania niszczą w dzieciach działanie tego 
imperatywu. Odpychane kiedy chcą zaangażować się kodują w mózgu informację, 
że takie działanie jest źle przyjmowane w stadzie. Działanie tego imperatywu jest 
silnie widoczny u małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku. Ten imperatyw nie 
działa pod przymusem.

Imperatyw bycia potrzebnym

Imperatyw radości

Czyż może być lepsza motywacja z tego co robimy niż radość ? Radość z nas 
samych? Dziecko, umiejętność odczuwanie takiej radości dostaje od rodziców. 
Kiedy działają w nas hormony i neuroprzekaźniki produkowane przez mózg w 
stanie radości to cały organizm jest fazie głębokiego komfortu. Możemy przenosić 
góry. Spełnienie imperatywu radości jest wzmacniaczem dla pozostałych 
imperatywów rozwoju.

TEORIA IMPERATYWÓW ROZWOJU MÓZGU
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MÓZG

Prawidłowe podejście do rozwoju świadomości siebie wymaga wiedzy na temat mózgu. Na podstawie 
dostępnej wiedzy możemy mówić o trzech równolegle występujących koncepcjach mózgu, które 
wzajemnie nie wykluczają się. 

Koncepcja strukturalna jest 
przedstawieniem ewolucyjnego 
procesu rozwoju mózgu. Bazując na 
tej koncepcji łatwiej przedstawić 
funkcje w oparciu o budowę. 
Przykładem może być hipokamp, 
który nm. odpowiada za pamięć a 
jego prawidłowy rozwój uzależniony 
jest od stanu środowiska w jakim 
rozwija się jednostka.

Koncepcja sieciowa odnosi się do 
neuronalnych połączeń 
wykraczających poza podział na 
struktury. Każdy z neuronów może 
być połączony nawet z 40.000 
innych neuronów. Przy około 80 
miliardów neuronów, daje to 
wprost trudną do oszacowania 
złożoność sieci. Każdy człowiek 
posiada swój własny kształt sieci.

Koncepcja modułowa odnosi się do 
funkcjonalności mózgu. Mówi o tym, 
że każdy moduł odpowiada za 
przydzielone mu zadania. To 
rozwiązanie ma zalety i wady. Zaletą 
jest ograniczenie zużycie energii a 
wadą dość ograniczona kontrola nad 
modułami. W określonych warunkach 
każdy moduł może przejąć kontrolę 
nad organizmem. 
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FILARY METODY ŚWIADOMEJ SPRAWCZOŚCI

Metoda świadomej sprawczości opiera się na naukowych podstawach. Fundamentami metody jest wiedza z zakresu
cybernetyki oraz psychologii ewolucyjnej. Czerpie również z najnowszych osiągnięć biologii, neurobiologii,
epigenetyki oraz antropologii. Do opisania i zrozumienia zachowań człowieka potrzebna jest multidyscyplinarną
wiedza. Pamiętając, że wszystko musi być zgodne z ewolucyjnymi procesami.

1. Jesteśmy biologicznym mechanizmem powstałym i

zaprogramowanym w procesie trwającej miliony lat 

ewolucji.

2. Mózg i jego rozwój jest kluczowy dla prawidłowego 
rozwoju i dobrostanu całego organizmu. Poziom rozwoju 
mózgu wpływa na całą przyszłość jednostki.

3. Mózg jest programowany poprzez interakcję ze 
środowiskiem.

4. Zadaniem mózgu jest przystosowanie się do 
środowiska w jakim następuje proces socjalizacji
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5. Nasz organizm jest biologicznym mechanizmem 
zarządzanym przez podświadomość

6. Programy biologiczne odgrywają kluczową rolę
w procesie podejmowania decyzji

7. Interfejsem programowania podświadomości jest 
świadomość

8. Każdy kto posiada niezbędną wiedzę o sobie, 
wspartą o świadomość i potrzebę zmian jest w 
stanie do autoterapii



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA METODY ŚWIADOMEJ SPRAWCZOŚCI
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Więcej informacji o Metodzie
Świadomej Sprawczości w
kolejnych broszurach oraz na
stronie Fundacja XXII

Postaw pierwszy krok na drodze do 
świadomości siebie i własnej 
sprawczości poprzez wypełnienie 
kwestionariusza stylu przywiązania. 

DODATKOWE INFORMACJE 

https://fundacja22.org/pl/opis-metody/
https://fundacja22.org/pl/ksp/

