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PRZYKAZANIA ŁOWCY POMYSŁÓW 

1. Nie musisz realizować swoich pomysłów. 

2. Kluczową i jedyną rzeczą, która otwiera nasz umysł 

na nowe pomysły, jest zrozumienie tego, skąd się biorą 

pomysły, czym są, jaka jest ich natura i co należy z nimi robić. 

3. Otwórz umysł, a przyciągnie on nie tylko pomysły, 

ale także wszystko, co jest niezbędne do tego, by się nie 

zmarnowały. 

4. Nigdy nie ignoruj pojawienia się pomysłu. 

5. Notuj każdy pomysł i rejestruj każdy etap jego 

rozwoju. 

6. Twoje pomysły nie są tak naprawdę Twoimi 

pomysłami. 

7. Nie musisz się obawiać, że ktoś ukradnie Twój pomysł, 

gdyż i tak nie należy do Ciebie. 

8. Ciesz się, jeśli ktoś zrealizuje Twój pomysł. 

9. Dziel się swoimi pomysłami z innymi (z tymi, którzy 

są w stanie wesprzeć Ciebie lub Twój pomysł). 

10. Możesz (a nawet musisz) przeskakiwać z pomysłu na 

pomysł lub z jednego aspektu problemu na inny. 

11. Rób sobie przerwę. 

12. Pozwól sobie na odrobinę luksusu. 

13. Dbaj o to, by nieład artystyczny nie zamienił się 

w zwykły bałagan. 

14. Obserwuj ludzi. 
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15. Dbaj o swoje ciało. 

16. Jeśli masz okazję, zrób sobie przerwę na sen. 

17. Pozwól sobie na zwykłe nicnierobienie po wytężonej 

pracy twórczej. 

18. Rozmawiaj ze sobą. 

19. Twoje życie jest procesem twórczym. 

20. Nie bądź racjonalny. 

21. Nie bądź konsekwentny. 

22. Nie bądź perfekcjonistą. 

23. Nie myśl o sukcesie, tylko o procesie twórczym. 

24. Nie unikaj i nie obawiaj się błędów. 

25. Stres motywujący nie istnieje. 

26. Zaufaj intuicji. 

27. Korzystaj z wyobraźni. 

28. Improwizuj. 

29. Wizualizuj. 

30. Pozwól natchnieniu Cię odwiedzić. 

31. Stwórz warunki, by doznać olśnienia. 

32. Nie musisz myśleć – gotowe rozwiązania przychodzą 

do głowy same i od razu. 

33. Otaczająca nas Przestrzeń informacyjno-energetyczna 

jest skarbcem pomysłów, do którego każdy ma nieograniczony 

dostęp. 

34. Nie bądź zazdrosny z powodu czyjegoś sukcesu – 

podążaj w jego kierunku. 

35. Aktywizuj prawą półkulę mózgu. 
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36. Rysuj. 

37. Łowcę Pomysłów od wizjonera dzieli jeden krok. 

38. Telepatia, podróże w czasie, teleportacja i porozumiewanie 

się z poprzednimi i przyszłymi pokoleniami są możliwe. 

39. Przeszłość i przyszłość nie istnieją. Jest tylko 

teraźniejszość. 

40. Przewidywanie przyszłości jest możliwe i nie jest 

niczym nadzwyczajnym. 

41. Nigdy nie jesteś całkowicie wolny, natomiast 

uświadomienie sobie, od kogo, od czego i w jaki sposób 

jesteś uzależniony, czyni Cię wolnym. 

42. Każda decyzja jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją. 

43. Za każdy ze swoich błędów odpowiedzialny jesteś 

tylko Ty. 

44. Wyzbądź się strachu przed opinią społeczną. 

45. Nie rób czegokolwiek tylko dlatego, że „tak wypada” 

lub dlatego, że „wszyscy to robią”. 

46. Nie pij alkoholu. 

47. Nie pal. 

48. Czytaj. 

49. Kochaj. 

50. Daj się zaskoczyć! 
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WSTĘP 

Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie. 

Giovanni Boccacio 

Jeśli wiesz, co chcesz robić, zamiast poddawać się pokornie temu, 

co świat nakazuje Ci chcieć, to znaczy, że nie pozwoliłeś umrzeć 

swojej duszy. 

Robert Louis Stevenson 

Lubimy udawać, że trudno jest zrealizować swoje marzenia. 

Mówimy, że boimy się porażki, ale bardziej przeraża nas 

perspektywa sukcesu. 

Julia Cameron, Droga artysty 

 Przyciągasz mnóstwo pomysłów, ale nie wiesz, co z 

nimi zrobić? 

 Większość Twoich pomysłów nie doczekała się 

realizacji i źle się z tym czujesz? 

 Doświadczasz kryzysu twórczego, nie masz weny, nie 

wiesz, jak pobudzić swój umysł do działania? 

 Wypalasz się zanim zdołasz rozwinąć swoje pomysły? 

 Tracisz wiarę w sensowność tego, co robisz i w to, że 

jesteś w stanie coś osiągnąć? 

 Utknąłeś w miejscu, minąłeś się ze swoim 

powołaniem i nie wiesz, jak wrócić na właściwą 
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ścieżkę rozwoju? 

 Nie masz odwagi, by podążyć drogą, którą wskazuje 

Ci intuicja? 

 Masz wiele do powiedzenia i wiesz, że na wiele Cię 

stać, ale „zwykłe życie normalnych ludzi” skutecznie 

podcina Ci skrzydła i „sprowadza Cię na ziemię”? 

 Czujesz, że to co robisz nie jest tym, co chciałbyś 

robić? 

 Chciałbyś żyć w świecie, który wygląda tak, jak Twój 

świat? 

Typowy Łowca Pomysłów często doświadcza podobnych 

dylematów. Ten, który sobie z nimi poradzi – osiąga sukces. 

Łowca Pomysłów czuje, że ma potencjał, czuje, że jest w stanie 

dokonać czegoś wielkiego oraz czuje, że pewna siła mu sprzyja 

i próbuje ukierunkować swój rozwój we właściwą stronę. 

Aczkolwiek Łowca Pomysłów jest rozpraszany, sprowadzany na 

ziemię i zniechęcany do działania przez otaczające go osoby, 

obowiązki i „niesprzyjające” warunki, które określam mianem 

„zwykłego życia normalnych ludzi”. Łowca Pomysłów potrzebuje 

pomocy, wsparcia i akceptacji. Ale przede wszystkim, musi on na 

nowo otworzyć swój umysł poprzez uświadomienie sobie 

swojego miejsca w Przestrzeni, z której nieustannie czerpie 

swoje pomysły, energię i natchnienie. 

Ta książka pomoże Ci zrewolucjonizować siebie i na nowo 

odkryć w sobie Łowcę Pomysłów, którym od zawsze byłeś. 

Przyznam się, że pierwotny tytuł książki miał brzmieć: ,,Nie 

musisz realizować swoich pomysłów”. To przesłanie nadal pozostaje 

aktualne, aczkolwiek nie wokół niego zbudowałem swoją koncepcję, 
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gdyż uznałem, że brzmi ono zbyt negująco, radykalnie i kontrowersyjnie. 

Może się wydawać, że w dzisiejszych czasach należy być 

radykalnym i kontrowersyjnym, robić wszystko na przekór, by 

osiągnąć sukces w czymkolwiek. Mimo to uznałem, że można 

robić na przekór w zupełnie inny, bardziej pokojowy sposób. 

Ogólnie rzecz biorąc, Łowca Pomysłów zawsze robi na przekór 

wszystkiemu – to go wyróżnia pośród innych, ale także przysparza 

mu wielu problemów, które czasami (przy niewłaściwym 

podejściu do życia) mogą zablokować jego umysł. Obawiałem się, 

że osoba, która zerknie na okładkę, może zbyt pochopnie ocenić 

książkę na podstawie jej tytułu oraz potraktować go zbyt 

dosłownie, co byłoby ogromnym nieporozumieniem. Nie chciałem, 

żeby osoba, która nie zajrzy do książki lub przejrzy ją pobieżnie, 

rezygnowała z realizacji swoich pomysłów tylko dlatego, że 

przeczytała jedno zdanie, lub myślała, że namawiam do 

zaniechania prób realizacji swoich pomysłów. 

W trakcie czytania tej książki przekonasz się, że nadrzędnym 

celem Łowcy Pomysłów nie jest realizacja pomysłów, tylko 

otwarcie umysłu na nowe idee, które udostępnia mu Przestrzeń. 

Takie podejście odciąża i odblokowuje nasz umysł, dzięki 

czemu (mimo że brzmi to paradoksalnie) zwiększa szansę na 

rozwój i realizację pomysłu 

Przede wszystkim to, że nie musisz realizować pomysłów 

nie oznacza, że nie możesz ich zrealizować. Wmawia się nam, 

że mamy być kreatywni, że pomysł to dopiero początek – musisz 

go zrealizować, musi on przynosić zysk lub inne korzyści itd., 

w związku z czym odczuwamy wewnętrzny dyskomfort z powodu 

tego, iż nie każdy (a raczej mało który) z naszych pomysłów 

został zrealizowany. 
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W momencie pojawienia się pomysłu nigdy nie myśl od razu 

o jego realizacji. To najczęściej prowadzi do blokady naszego 

umysłu, gdyż pojawienie się pomysłu stanowi pewnego rodzaju 

misterium, natomiast myślenie o jego realizacji uruchamia nasze 

myślenie racjonalne, które jest zabójcze dla kreatywności. Wymagamy 

od siebie, a także inni wymagają od nas wiedzy na temat tego jak, 

dlaczego i po co zostanie zrealizowany nasz pomysł. Nie ma 

skuteczniejszego sposobu na podcinanie twórczych skrzydeł, niż 

poszukiwanie odpowiedzi na te pytania. Zapewniam, że odpowiedzi 

na te pytania pojawią się same w odpowiednim momencie. 

Przestrzeń nigdy nie udostępnia nam pomysłów, które miałyby 

pozostać tylko na poziomie pomysłów – niezależnie od tego, czy 

zostaną zrealizowane, czy nie, spełniają one mnóstwo funkcji, 

m.in. dostarczają nam twórczej energii na inne pomysły, mogą 

one zostać wkomponowane w inne projekty, świadczą o tym, że 

nasz umysł jest nadal otwarty, dzięki nim ćwiczymy naszą 

wyobraźnię, improwizację oraz wizualizację. Paradoksalnie, ale 

uświadomienie sobie tego, że nie musisz realizować swoich 

pomysłów, bardziej przybliży Cię ku ich realizacji, niż 

cokolwiek innego. Właśnie o tym jest ta książka. 

Proces twórczy jest nie tylko inspirujący, ale także 

wyczerpujący emocjonalnie, psychicznie, intelektualnie i fizycznie. 

Dlatego powinniśmy, przede wszystkim, dbać o to, aby nasz 

umysł był otwarty, by móc czerpać energię i nowe pomysły 

niezbędne do realizacji naszych projektów, a nie dusić nasze 

pomysły w zarodku, szukając racjonalnych przesłanek dla 

ich realizacji i wciskać je w sztywne ramy tego, co ogólnie 

uważane jest za sukces. 

W związku z tym należy zrozumieć, na czym polega proces 
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twórczy i przez jakie etapy powinny przebrnąć nasze pomysły. 

Jest etap olśnienia, ale wyłania się on z dość mrocznego etapu 

inkubacji, który, z kolei, niejednokrotnie jest wynikiem wypalenia. 

Pomysł w pewnym momencie zaczyna żyć własnym życiem 

i powinniśmy mu na to pozwolić. Jeśli to zrobimy, wyłoni się nie 

tylko uzasadnienie dla tego, co robimy, lecz także zostaną nam 

udostępnione narzędzia niezbędne dla finalizacji naszego pomysłu. 

Otworzenie umysłu możliwe jest wyłącznie poprzez zrozumienie 

i oswojenie narzędzi, którymi dysponuje: natchnienie, intuicja, 

wyobraźnia, improwizacja, wizualizacja, dialog wewnętrzny. 

Zarówno nasz umysł, jak i jego narzędzia, są częścią Przestrzeni 

informacyjno-energetycznej – działają za jej pośrednictwem 

i poprzez nią. Przestrzeń jest nieograniczona. Nieograniczone są 

również możliwości otwartego umysłu, któremu Przestrzeń 

udostępnia energię w postaci natchnienia, pomysły, a także 

wskazówki odnośnie kierunku poszukiwań i ich realizacji. 

Niniejsza książka zapozna Cię po kolei ze wszystkimi 

niezbędnymi dla otworzenia  umysłu procesami, zjawiskami, 

narzędziami i czynnościami. Wystarczy, że się z nimi zapoznasz. 

Każdy rozdział skłania ku refleksji. Refleksja (mająca postać 

dialogu wewnętrznego) zawsze otwiera nasz umysł. Kolejnym 

krokiem jest przyjęcie tej wiedzy. Jeśli Twoje życie, sposób 

myślenia i postrzegania świata, proces odbioru i rozwijania 

pomysłów zostaną ukierunkowane zgodnie z zaleceniami, które 

przedstawiłem w swoich rozważaniach, to nic Cię nie ograniczy, 

będziesz wolnym i spełnionym człowiekiem, Twój umysł będzie 

otwarty, a Twoje pomysły zmienią świat. Jeśli z kolei uznasz, że 

nie jesteś w stanie (lub nie chcesz) otworzyć swojego umysłu 

w ten sposób, to przynajmniej będziesz wiedział, co Cię ogranicza, 
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blokuje, unieszczęśliwia i nie pozwala się rozwinąć. 

Wiedza, którą pragnę Ci przekazać, prędzej czy później 

odmieni Twoje życie raz i na zawsze, gdyż elementy układanki 

zostaną przerzucone do podświadomości i będą tam wirować 

aż do wyłonienia się nieoczekiwanego olśnienia... 

Łowca Pomysłów niejednokrotnie spotyka się z krytyką, 

niezrozumieniem, brakiem wsparcia i koniecznością udowadniania 

komukolwiek rzeczy, których nie musi nikomu udowadniać, gdyż 

po prostu wie, że postępuje słusznie. Łowca Pomysłów musi 

stawiać czoła ogólnie przyjętym poglądom na temat tego, jak ma 

wyglądać życie i do czego należy dążyć. Należy dążyć do tego, 

żeby nasz umysł przyciągał coraz to nowsze pomysły. Jednakże 

wielu Łowców Pomysłów dopada kryzys, gdy po przyciągnięciu 

pomysłów nie następuje ich realizacja. Prawda jest taka, że gdyby 

Łowca Pomysłów dorastał w jakiejś próżni kulturalno-społecznej 

lub w pewnej społeczności, która nie gani za brak realizacji 

pomysłów, to nigdy nie dopadłby go taki kryzys, gdyż dopiero 

w trakcie socjalizacji wpaja się nam, że pomysły należy realizować. 

Przy tym stosuje się różnego rodzaju kryteria, według których 

się ocenia, czy to, co zrobiliśmy, jest sukcesem czy nie. Od nas 

wszystkich ciągle się czegoś wymaga. A najczystszym pragnieniem 

osoby twórczej jest po prostu być wolnym i móc tworzyć. Po 

prostu tworzyć. 

Nie musisz realizować swoich pomysłów – to znaczy, że musisz 

uwolnić się od ogólnie przyjętych wymogów dotyczących realizacji 

pomysłów i wyznaczników sukcesu. Po pierwsze, jakikolwiek 

przymus blokuje i obciąża nasz umysł, a w naszych rozważaniach 

dojdziemy do kluczowego wniosku, że należy dbać o to, aby 

umysł był otwarty. Po drugie, nie oznacza to, że nie należy 
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realizować pomysłów, tylko że każdy pomysł ma swoje 

przeznaczenie, a nie każdego pomysłu przeznaczeniem jest, 

byśmy akurat my go zrealizowali. 

Ta książka odwróci twój sposób myślenia (dyskretnie i podprogowo 

narzucony ci przez opinię społeczną, media, kulturę, religię, 

rodzinę, przyjaciół) do góry nogami oraz niejednokrotnie cię 

zaskoczy, gdyż mówi o rzeczach sprzecznych z tym, co powszechnie 

uważa się za normę (o tym, co jest „normalne”, a co nie, powiemy 

sobie w podrozdziale Konflikt albo-albo i ,,zwykłe życie normalnych 

ludzi”). 

Łowca Pomysłów często czuje, że wiele rzeczy, którymi 

aktualnie musi się zająć, pochłania jego czas i energię, których 

później brakuje na robienie rzeczy, które chce robić. Mimo że 

Łowca jest tego świadom, często nie jest w stanie podjąć 

właściwych działań, by to zmienić – Łowca Pomysłów zawsze 

musi w pojedynkę walczyć o swoją twórczość i przestrzeń 

dosłownie ze wszystkimi. Bez zmiany obecnej sytuacji, czyli 

w przypadku braku odrzucenia czynników blokujących umysł, 

nie ma szans na uzdrowienie i zmartwychwstanie naszego 

wewnętrznego artysty. 

Łowcy Pomysłów często nie ograniczają się do jednego 

obszaru zainteresowań oraz zdają sobie sprawę, że mogliby robić 

dobrze wiele rzeczy. Jest tak dlatego, że talent jest niczym innym, 

jak (często uznawaną za wrodzoną) umiejętnością otwierania 

swojego umysłu i zręcznego posługiwania się jego narzędziami. 

Najczęściej talent przejawia się najpierw w jakiejś jednej 

dziedzinie, dlatego większość osób jest skłonna myśleć, że talent 

jest przyporządkowany do jednego obszaru twórczości. Jest to 

błędne przekonanie, które, po pierwsze, ogranicza osobę 
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utalentowaną w poszukiwaniach siebie i swojego, być może, 

„właściwego” talentu, po drugie, dzieli osoby utalentowane 

z otwartym umysłem na artystów, muzyków, pisarzy, informatyków, 

sportowców, naukowców itd. Zasada ,,dziel i rządź” sprawdza się 

nawet w tym przypadku. Łowcy Pomysłów, podzieleni na kasty, 

ograniczeni we własnym rozwoju i nie umiejący współpracować 

z innymi otwartymi umysłami, nie są w stanie tak skutecznie 

zmieniać świat i społeczeństwa na lepsze, nie są w stanie 

doprowadzić do wyłonienia i wykorzystania całego potencjału 

ludzi z osobna i społeczeństw w całości.  

Fakt, że talent jest umiejętnością uniwersalną, sprawia, że 

wiele osób twórczych zmienia dziedzinę zainteresowań w trakcie 

swojego rozwoju lub rozwija się symultanicznie w kilku kierunkach. 

To przysparza im kolejnych problemów (w opinii społecznej są to 

właśnie problemy) wynikających z braku czasu, przeskakiwania 

z tematu na temat oraz odkładania w czasie lub porzucania 

rozpoczętych projektów. Dalsze rozważania doprowadzą nas do 

odkrycia, że te „problemy” nie są wcale problemami, ba, są wręcz 

błogosławieństwem dla naszego umysłu! Świadomość tego, że 

Łowca może robić wiele rzeczy dobrze, często sprowadza go 

(przy aktywnym udziale „życzliwych osób” oraz społeczeństwa 

ogółem) na niewłaściwą ścieżkę – zaczyna on robić „rzeczy, które 

może robić, ale nie musi”. 
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