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Wędrownik to młoda osoba dopiero co wkraczająca w dorosłość i tak jak każdy kto zaczyna
nowy  etap  w  swoim  życiu  potrzebuje  rad  i  wskazówek  kogoś  bardziej  doświadczonego.  Dla
każdego wędrownika taką pomocą może być Dewiza Wędrownicza. Ale czym ona w ogóle jest? Jest
to sentencja, która definiuje zasady postępowania dla wędrowników. W tym artykule postaram się
omówić poszczególne fragmenty dewizy oraz to, jak subiektywnie postrzegam te części.

Wyjdź w świat
Wielu osobom może kojarzyć się to z wyjściem z domu lub odbyciem wędrówki. W końcu

wędrownik jak sama nazwa wskazuje wędruje.
Uważam, że wyjść w świat  oznacza zdobywać nowe doświadczenie,  umiejętności,  które

przydadzą się w rozpoczynającym się dorosłym życiu. Jest to wyjście z naszej strefy komfortu i
podejmowanie  nowych wyzwań,  które  dotąd  były  poza zasięgiem naszym możliwości  bądź,  w
naszym mniemaniu, zbyt odpowiedzialne.

Wyjście w świat oznacza także poszerzanie swoich horyzontów, poznawanie nowych ludzi,
próbowanie w życiu nowych rzeczy.

Jest to moment, w który kształtuje się jego przyszłość.

Zobacz
Postrzeganie świata powinno zwracać uwagę na piękno otaczającego nas świata, ale także

obserwowanie ludzi i problemów społeczeństwa.
Wędrownik powinien dostrzegać piękno przyrody. Powinien chcieć dowiedzieć się o niej jak

najwięcej.
Ważniejszym aspektem obserwacji  świata  jest  obserwacja  ludzi  i  ich  problemów.  Znając

społeczeństwo jest się w stanie znaleźć dla siebie w nim miejsce. Poznając problemy innych jest na
nie wrażliwszy, co może pomóc wędrownikowi znaleźć swoje pole służby.

Pomyśl
Kolejnym fragmentem dewizy jest „pomyśl”. Po wyjściu w świat i zobaczeniu go nadszedł

czas na refleksję nad nim, ale także nad sobą. 
Co mogę zrobić, by zmienić choć trochę świat na lepszy? Co mi w tym może pomóc? Jakie

są moje wady i zalety? W czym jestem dobry? Jest to tylko kilka z morza pytań jakie każdy powinien
sobie zadać.  Dzięki  tak  wnikliwej analizie  możemy wyznaczyć swoje cele i  zadania,  do których
chcemy dążyć.

Taka refleksja pomaga także zrozumieć jakimi jesteśmy ludźmi.  Podczas takich rozważań
możemy dowiedzieć się  o sobie o wiele więcej  niż  wiedzieliśmy dotychczas.  Może znajdziemy
swoje słabe strony, które przemienimy w nasze atuty? 

Pomóż
Nie ma gotowego rozwiązania jak powinniśmy pomagać. Uważam, że każdy powinien robić

to na miarę swoich możliwości. Są osoby, dla których najlepszą formą pomocy jest bezpośrednie
zaangażowanie  w  inicjatywę,  którą  wspieramy.  Inna  osoba  postanowi  wspierać  akcję
rozpowszechniając ją wśród znajomych, rodziny, społeczności. Nie ma żadnej miary, według której
powinniśmy oceniać pomoc. Ważne jest to, aby pomagając robić to ze świadomością, dlaczego to
robię, a nie by po prostu robić.

Wędrownik powinien być wrażliwy na drugiego człowieka,  na potrzeby świata gdyż tym
właśnie jest służba.

Działaj
Działanie jest tak naprawdę podsumowaniem wszystkich „cząstek” dewizy wędrowniczej. Te

„cząstki” są swego rodzaju przygotowaniem do działania. Działanie jest najlepszym nauczycielem.
Jest to skok na głęboką wodę, ponieważ możemy zmierzyć się z zadaniem i uświadamiamy sobie,
że potrafimy sobie poradzić z naszą pracą.

Dewiza jest rodzajem drogi, którą przebywa każdy z nas. Nie wskazuje gdzie mamy się udać,
a  pomaga  nam tam  dotrzeć.  Nasze  drogi  mogą  mieć  podobny  charakter,  ale  cel  dla  każdego
człowieka jest inny.
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