
Twórcza odwaga – inspirujemy do kreowania świadomych postaw 

 „Korporacyjni inaczej”

Warsztat „Twórcza odwaga” jest elementem 
programu edukacyjnego ukierunkowanego na 
samopoznanie oraz integrowanie dotychczasowych 
doświadczeń, a jednocześnie stanowi silny impuls do 
obserwowania siebie i swoich zachowań w różnych 
sytuacjach w życiu oraz inspiruje do podejmowania 
świadomych decyzji dotyczących rozwoju.  

Uruchomienie i integrowanie prawdziwego, 
pierwotnego potencjału każdego człowieka – celowo 
nie używam słowa „pracownika” – jest celem tej 
metody. Poruszenie drzemiących w ludziach 
pokładów talentów, naturalnej kreatywności, 
uświadomienia sobie reprezentowanych wartości 
oraz wzrost samoświadomości, staje się finalnie 
impulsem do samorozwoju w wielu obszarach życia 
– zawodowym, rodzinnym, osobistym...

Projekt „Korporacyjni inaczej” powstał na bazie 
wieloletnich doświadczeń i obserwacji w okresie 
ponad 20 lat pracy w korporacjach i jest odpowiedzią 
na obserwowaną i wyrażana przez pracowników 
potrzebę, przejawiającą się dążeniem do rozwijania 
umiejętności kreatywnego poszukiwania rozwiązań 
w zmieniającej się rzeczywistości, większej 
umiejętności skupienia uwagi oraz integrowania 
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz radzenia sobie  
z przeciwnościami.  

Jest wiele dróg i metod warsztatowych 
prowadzących do osiągnięcia tych celów, ale jeden 
element zawsze jest wspólny – początkiem każdej 
zmiany jest człowiek jako jednostka i jego gotowość 
do zmiany. Zmiana jest procesem, który rozpoczyna 
się wraz ze zwiększającą się samoświadomością.  

Warsztat ten, nie jest to kursem malarstwa, 
ponieważ jego celem nie jest nauka malowania.  

Podczas warsztatu wykorzystujemy malowanie, jako 
narzędzie – formę ekspresji i jednocześnie inspiracji, 
wyrażenia swoich doświadczeń i impresji, które są 
zainicjowane przez 17 słów-kluczy, prezentowanych 
w odpowiedniej kolejności – są zaproszeniem do 
tworzenia.  

Praca w ciszy, spokoju i wolności, pozwala na większe 
skupienie i poświęcenie tego czasu sobie, a dzięki 
temu doświadczeniu uczestnik rozpoczyna 
indywidulany proces rozwoju i budzi swój 
prawdziwy potencjał twórczy.  

Celem tego warsztatu jest również zmiana lub rozszerzenie perspektywy, dzięki czemu uczestnicy zyskują większą 
świadomość siebie, są też bardziej otwarci na innych oraz zdarzenia, dostrzegają głębszy kontekst i sens swojej 
pracy, życia, zaangażowania. Dostrzegając szerszy kontekst, są bardziej otwarci na nowe doświadczenia, lepiej 
współpracują z otoczeniem, są bardziej kreatywni w radzeniu sobie z wyzwaniami i codziennością. 



 

Podczas warsztatu nikt nie będzie oceniał 
powstających obrazów (choć zazwyczaj są one 
piękne), gdyż stanowią one pewną abstrakcyjną 
formę wyrażenie samego siebie. Osoba oceniana 
wierzy bardziej innym niż sobie - a celem pracy jest 
też zwiększanie poczucia własnej wartości, co 
wpływa na zwiększenie pewności siebie i gotowość 
do podejmowania odpowiedzialności. Akceptacja 
siebie pozwala dostrzec istniejące w nas możliwości 
i pozwala dać samemu sobie przyzwolenie na ich 
wykorzystywanie. Wszystko, co jest potrzebne do 
udziału w tej twórczej i odkrywczej podróży, 
uczestnicy posiadają w sobie, ale może nie do końca 
są tego świadomi. Wolność i koncentracja, to dwa 
słowa charakteryzujące twórczą odwagę.  

Wyjście poza schemat dotychczasowych 
doświadczeń zawodowych i osobistych pozwala na 
uruchomienie naturalnych talentów twórczych 
drzemiących każdym z nas. Rozwój osobistych 
talentów w zakresie myślenia abstrakcyjnego, 
‘świadomość własnych wartości i wykorzystywanie 
ich do budowania relacji, przy jednoczesnym 

poszanowaniu odmienności, przyczynia się wzrostu 
satysfakcji i jakości życia. 

Twórczą metody jest szwedzki artysta malarz – Curt 
Kallman. Podjął się on ważnej misji, aby z elitarnej 
sztuki malowania uczynić narzędzie rozwoju, 
dostępne każdemu człowiekowi.  

Kopiowanie dzieł wielkich twórców, to nie to samo 
co tworzenie własnego przekazu. Stworzył on, na 
postawie wielu lat nauki i obserwacji system 
wolnego kształcenia, które uczy „sztuki życia” 
wykorzystując malowanie. Wspólną cecha metod 
rozwoju osobistego, jest osobiste doświadczenie, ale 
aby je wykorzystać, trzeba się na chwile zatrzymać  
i przez chwilę być obserwatorem.  

Dzięki tej metodzie, można stopniowo odkrywać 
własną naturę, wyrazić własną prawdę bez słów, 
tłumaczenia i logicznej analizy, integrując prace obu 
całego mózgu.  

Głównym zadaniem jest rozbudzenie wewnętrznej 
siły kreacji poprzez wolną twórczość.  

Praca twórcza podczas warsztatów ma też charakter pracy zespołowej. Uczestnicy warsztatu wybierają spośród 
Słów-Kluczy najważniejsze dla  każdego z nich i tworzą „wspólne dzieło” - collage z pojedynczych obrazów lub 
malują jeden wspólny duży obraz oddający ważne dla nich wartości. Dzięki temu do wspólnej przestrzeni w firmie, 
wprowadzają ważne dla siebie wartości i dzielą się nimi, co wpływa na poprawę jakości współpracy oraz ich 
dobrostan w miejscu pracy. Obrazy przemawiają z dużą mocą do przepracowanych wartości.  

 „Gdyby wszystko było takie samo, nie było by tworzenia i doświadczania efektów tworzenia.” 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




