
 
Budujemy cywilizację wiedzy. 

Pora zacząć budować  cywilizację mądrości
                                                       Stephen R. Covey

MAMY MARZENIA

Chcemy żyć w świecie, w którym ludzie potrafią rozmawiać. Wiedzą, że istotą rozmowy jest
uważne słuchanie, rozumienie różnych punktów widzenia. Umieją wspólnie się zastanawiać,
tworzyć, wypracowywać. 
Chcemy żyć w świecie, w którym wartości nie są w pusty sposób głoszone, tylko realizowane. 
Są naturalną bazą codziennych wyborów, zachowań, budulcem relacji.  
Chcemy żyć w świecie w którym wszelkiego typu przywódcy, liderzy nie są „nad ludźmi”,
tylko „z ludźmi”. Działają poprzez docenianie, partnerstwo, wspieranie. Są profesjonalistami 
w budowaniu wspólnoty opartej na różnorodności i dialogu.  

Chcemy żyć w świecie, w którym szacunek do ziemi, przyrody jest naturalnym odruchem
niezależnym od wiary, ideologii czy stylu życia. 
Chcemy żyć w świecie, w którym ludzie wiedzą, że ich uczucia, myśli i doświadczenia mogą 
być wsparciem dla drugiego człowieka. Wiedzą, że samorealizacja i rozwój osobisty opiera 
się na współdziałaniu i aktywnym wspieraniu innych, zwłaszcza słabszych i potrzebujących. 

Marzymy o biznesie, w którym efektywność buduje się przez tworzenie pola współpracy 
i komunikacji. O firmach, które służą klientom, dbając o środowisko naturalne, wspierając
rozwój społeczny.  
Marzymy o szkole, w której doceniani nauczyciele potrafią wspierać rozwój dzieci 
i samodzielne poszukiwania młodzieży. Potrafią się twórczo bawić, budować głębokie
kompetencje. Pomagać w prawdziwym uczeniu się siebie i świata. 
Marzymy o świecie, w którym „branie spraw w swoje ręce”, budowanie organizacji
pozarządowych, ruchów społecznych jest naturalną, akceptowaną i wspieraną formą
aktywności obywatelskiej.  
Marzymy o przyjaznych instytucjach publicznych służących obywatelom. Instytucjach
nastawionych na rozwiązywanie problemów, integrowanie społeczności i kreowanie rozwoju.
Marzymy o politykach, którzy pracują na rzecz dobra wspólnego, a spór traktują jako sposób
dochodzenia do porozumienia. 
 
Sama empatia nie wystarczy. Jednak bez dojrzałej, mądrej empatii nic nam się nie uda.  
Bez empatycznej współpracy nie poradzimy sobie z wyzwaniami epoki – kryzysem
klimatycznym, zdrowotnym, światem opartym na ostrych podziałach, klęską edukacyjną. 
Bez głębokiej empatii nie zniesiemy dyskryminacji, wykluczenia, jałowej konsumpcji, fali
uzależnień, kolejnych kryzysów migracyjnych. Bez postawienia na dojrzałe, empatyczne
relacje pochłonie nas nowa „nierzeczywistość” – świat zysku dla zysku, walki o władzę dla
władzy, post-prawdy i różnych odmian fanatyzmu.  

Wiemy, że marzenia są źródłem siły i odwagi. Jesteśmy ludźmi, którzy nie boją się jeszcze
mocniej pragnąć, uruchamiać twórcze poszukiwania i empatycznie współpracować. Naszą
odpowiedzią na nieustanną zmianę jest nieustanne uczenie się, oparte na empatycznej
współpracy. Nasza odpowiedzialność polega na angażowaniu się w skuteczne projekty
zmieniające taki kawałek świata, jaki możemy zmienić. 

Jeżeli chcesz się przyłączyć, napisz do nas na adres manifest.empatii@gmail.com
Zapraszamy też na stronę  www.akcja-empatia.pl
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