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SZCZĘŚCIE
– w zakamarkach duszy

Po przeczytaniu sześciu poprzednich rozdziałów
wiemy na pewno o szczęściu więcej, niż kiedy spoglądaliśmy na stronę tytułową tej książki. Może nawet mamy za sobą pierwsze decyzje, co zrobić z tą
wiedzą w praktyce. A jak się ma nasza motywacja
i stan ducha w tym temacie? Gdyby w naszym sercu
zainstalować funkcję wyszukiwarki a’la „Google”,
jakie wyniki na hasło „szczęście” pokazałby ekran
tego, co nam w „duszy gra”? Do czego przede
wszystkim jesteśmy podlinkowani z naszą tęsknotą
za byciem szczęśliwymi, zważywszy na dość skomplikowaną sieć połączeń naszych marzeń, wartości,

uczuć, zwalczających się na co dzień priorytetów
i obaw…?
W rozdziale, który właśnie rozpoczynamy,
zajmiemy się powiązaniem między życiem szczęśliwym a życiem wewnętrznym. Nie trzeba zresztą nikogo przekonywać specjalnie, że jedno bez drugiego
nie istnieje. Sztuką będzie raczej zaprowadzić w tej
materii choćby umiarkowany ład, biorąc pod uwagę,
ile spraw zajmuje nasz umysł każdego dnia oraz jak
wiele przekonań i teorii mamy do dyspozycji w tym
zakresie.
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SLALOM
PYTAŃ
PRAGNIENIE BYCIA SZCZĘŚLIWYMI ODKRYWAMY NIE GDZIE INDZIEJ TYLKO W SOBIE SAMYCH.
I NAWET JEŚLI PODEJMUJEMY WYSIŁEK
NA ZEWNĄTRZ, ABY TAK BYŁO, OSTATECZNIE
WRACAMY DO ŚRODKA SIEBIE, ŻEBY
ZWERYFIKOWAĆ, JAK TO Z TYM
NASZYM SZCZĘŚCIEM JEST.
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Niemal wszystko, czego doświadczamy w świecie
zewnętrznym, przeżywamy po raz drugi w świecie
wewnętrznym. To z kolei, co nosimy w sobie, przekazujemy mniej lub bardziej świadomie poza sobą.
Od tej reguły nie ma wyjątku również w kwestii
szczęścia. Bywa, że najprostsze zdarzenia dnia codziennego, typu: mail od współpracownika, nieoczekiwana rozmowa w tramwaju, widok zjawiskowych
przebiśniegów na szlaku w Beskidach, namysł nad
decyzją, którą trzeba nam podjąć – długo jeszcze
rezonują w naszych myślach, wpływając znacząco na
stan naszego samopoczucia.
Bycie szczęśliwym to wyzwanie. Bo jeśli
szukamy czegoś, co nie ma jedynej słusznej miary,
co nie jest skrojone wg prawideł algorytmu, trzeba
nam przyjąć, że szczęście ma w sobie jeszcze „coś
więcej”. To „coś więcej” wykracza poza doświadczalną sferę, którą można opisać w jednoznaczny
sposób. Szukanie szczęścia, czy raczej tego, czym
de facto szczęście jest, przenosi nas ze świata

dotykalnego na terytoria niematerialne, zmusza do
wewnętrznego, nieustannego dialogu. I tak pytanie
o szczęście spotyka kolejne pytania – o sens, o cel,
o prawdę… Tym samym nasz upragniony dobrostan
konfrontuje się z tym, co należy do strefy ducha.
A może nie tyle konfrontuje, co właśnie na tym
polu, znajduje swój szczęśliwy finał i swoje przynależne mu miejsce. Życie szczęśliwe a życie duchowe – jakkolwiek by enigmatycznie nie brzmiało to
zestawienie, frapuje nas i przyciąga naszą uwagę raz
po raz.
Warto w tym miejscu uporządkować
znaczenie wspomnianych wcześniej pojęć. Otóż,
za każdym razem, gdy używać będziemy pojęcia –
„życie wewnętrzne”1, odnosić się ono będzie do
płaszczyzny przeżyć emocjonalnych, psychicznych,
intelektualnych czy moralnych człowieka. Z tak
rozumianym życiem wewnętrznym ma swój ścisły
związek to, co nazywamy indywidualnym rozwojem
i co silnie koreluje z pojęciem osobistego sukcesu.

1 Por. Definicja życia wewnętrznego, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zycie-wewnetrzne;4003272.html [dostęp: 23.05.2019].
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„Życie duchowe”, „duchowość”2, pojmowane jest
natomiast jako specyficzna część życia wewnętrznego. Zarezerwowane dla tej części nas, która szuka
swojej tożsamości w transcendencji, sacrum, relacji
z Absolutem. W zależności od światopoglądu oraz
tego, w co, komu i w kogo wierzymy, duchowość
znajduje nierzadko swój wyraz w praktykowanej
przez nas religii.
Co zatem zrobić w tym kontekście z pojęciem szczęścia? Czy szczęście przynależy do wymiaru subiektywnego? Czy jest czymś, co wypracowuję
swoim wysiłkiem, tym co misternie konstruuję za
pomocą różnych dostępnych mi środków, wybranych do tego celu w przemyślanych i sprawdzonych
proporcjach? Jeśli tak jest, tłumaczyłoby to, dlaczego
wszelkie „przepisy na szczęście” ukazujące się na
rynku tak łatwo znajdują swoich odbiorców. Na
świecie istnieją nawet kraje, w których powołano
do życia ministerstwa ds. szczęśliwości. Od kilku lat
ONZ3 publikuje ranking najszczęśliwszych krajów
świata, biorąc pod uwagę nie tylko wskaźnik PKB,
ale również: długość życia, swobodę podejmowa-

nia decyzji życiowych, hojność czy postrzeganie
poziomu korupcji. W czołówce od lat znajdują się
kraje nordyckie, a komentatorzy tłumaczą wyniki
badań znaczeniem równowagi pomiędzy dobrobytem a kapitałem społecznym i poziomem zaufania.
Ciekawe zatem, co by znaczyło być ministrem ds.
własnego szczęścia? Do takiej koncepcji szczęścia,
jako owocu własnej aktywności, zasoby naszego
życia wewnętrznego są niewątpliwie konieczne.
A co, jeśli szczęście należałoby ujmować
raczej w kategorii obiektywnej, jako stan trwały,
idea doskonała, do której dążymy, którą szukamy,
odkrywamy i wreszcie poznajemy? Jeśli tak, wiązalibyśmy je mocniej ze sferą życia duchowego. Takie
szczęście wiąże się bardziej z pojęciem „spełnienia”
czy „życia w pełni”.
A może jedno drugiego nie wyklucza, a harmonia tego, co zewnętrzne, wewnętrzne, oraz duchowe w dążeniu do szczęścia jest nie tylko możliwa, ale wręcz niezbędna. Spróbujmy się zmierzyć
z tą hipotezą.

2 Por. Instytut Psychoterapii Integralnej, Duchowość. Współczesne rozumienie,
https://www.ipri.pl/duchowosc/wspolczesne-rozumienie/ [dostęp: 23.05.2019].
3 J. F. Helliwell, R. Layard, J. D. Sachs, World Happiness Report 2019, s. 24,
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2019/WHR19.pdf, [dostęp: 4.05.2019].

HORYZONTY SZCZĘŚCIA
WYOBRAŹMY SOBIE, ŻE PRZY STOLE, PRZY KTÓRYM MA SIĘ ROZPOCZĄĆ
DEBATA NA TEMAT SZCZĘŚCIA W KONTEKŚCIE ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO
I DUCHOWEGO, ZASIADAJĄ PRZEDSTAWICIELE Z RÓŻNYCH DZIEDZIN
NAUKI. W AGENDZIE SPOTKANIA ODDAJMY PIERWSZE MIEJSCE WYBITNYM
FILOZOFOM DAWNYCH EPOK.

FILOZOFICZNY PATCHWORK
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PIERWSZY GŁOS ZABIERZE SĘDZIWY PLATON. WE WŁAŚCIWY SOBIE SPOSÓB PODEJMIE NAJPIERW WĄTEK NAJWYŻSZEJ IDEI, TJ. IDEI DOBRA, KOLEJNO PRAWDY I PIĘKNA. MYŚLICIEL-IDEALISTA OPOWIE DALEJ O NIEŚMIERTELNOŚCI DUSZY, KTÓRA DOPIERO W NIESKOŃCZONOŚCI MA SZANSĘ
CIESZYĆ SIĘ NIEZMĄCONYM SZCZĘŚCIEM.

Jego uczeń Arystoteles spróbuje wyjść naprzeciw
ideom swojego nauczyciela z nieco bardziej realistycznym poglądem. Wyjaśni, że najwyższym celem,
do którego człowiek zmierza, jest „eudajmonia”1,
dopuszczalna w tłumaczeniu jako szczęście. Eudajmonia to doskonałość człowieka, a doskonałość
znajduje się w duszy. „Ostatecznie doznawanie
szczęścia i szczęście zależą od życia dobrego”,
bowiem „szczęście to życie zgodne z cnotami”2.
W dyskurs z etyką Arystotelesa wejdzie Epikur.
1 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, tom 1., Warszawa 1999, s. 91, 118, 120.
2 Arystoteles, Etyka wielka. Poetyka, Warszawa 2010, s. 20-23.

Jego przekonanie o radości z życia i unikaniu cierpienia, jako warunków niezbędnych do szczęścia,
zostanie tu rozpatrzone o tyle, o ile pojawią się
w nim wątki przyjemności innego rzędu niż stricte
materialne. Ciekawym zagadnieniem podniesionym
przez patrona hedonizmu będzie kwestia potrzeb.
Nie jest według niego dobrze, wbrew powszechnej
opinii o tym filozofie, zabiegać o każdą przyjemność, ale tylko o taką, którą „charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i brak niepokojów
5
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duszy”3. Głoszona przez niego również odpowiedzialność za własne szczęście, godna zresztą uwagi,
powróci do nas jeszcze echem.
Do panelu niczym ze „Szkoły Ateńskiej”
Rafaela dołączą myśliciele czasów średniowiecza.
Platon znajdzie za chwilę zrozumienie w nurcie
filozofii chrześcijańskiej u św. Augustyna z Hippony,
który powie o Bogu: „niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie”4. Szczęście może dać
dopiero zjednoczenie z Nim. Podobne przekonanie
padnie z ust św. Tomasza z Akwinu, choć w metodzie dochodzenia do prawdy bliżej mu będzie do
Arystotelesa. W definicji ostatecznego celu zgodzi
się jednak ze swoim poprzednikiem – teologiem.
Szczęście nie jest niczym innym, jak „osiągnięciem
ostatecznego celu”5 – stwierdzi. Człowiek nie jest
w pełni szczęśliwy tak długo, jak długo pozostaje
mu jeszcze coś, co niespełnione i nieodnalezione
w pragnieniach. Akwinata, dodając otuchy zwykłemu śmiertelnikowi, zaznaczy co prawda, że „pewne
uczestnictwo w szczęściu jest możliwe w życiu

3 Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, red. J. Legowicz, Warszawa 1970.
4 Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1998, s. 25.
5 Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, Kęty 2008, s. 54, por. s. 85.
6 Tamże, s. 106.
7 Tamże, s. 110, 115.

doczesnym, ale doskonałe i prawdziwe szczęście
nie jest w tym życiu możliwe”6. Niejako motywując,
doda przy tym, że „szczęście niedoskonałe, osiągalne w tym życiu, człowiek może zdobyć swoimi
naturalnymi siłami”. Doceni prawość i intelekt
jako jedne z warunków tak pojmowanej szczęśliwości. Ciekawym przedmiotem jego analiz będzie
pytanie: „Czy każdy człowiek pragnie szczęścia?”7.
Naprzeciw scholastyków, poznających tajemnice
życia i szczęścia z pomocą rozumu, usiądą średniowieczni mistycy z przekonaniem wyższości uczucia
i kontemplacji nad intelektualnym poznaniem. Jedni
i drudzy będą inspirować i znajdować swoich naśladowców do dziś.
Platońska idea tego, co jedynie doskonałe,
arystotelesowskie szczęście w procesie, konflikt
szczęścia z cierpieniem, znaczenie przyjemności
i ich granic, etyczny wymiar szczęścia, upragniony
spokój mędrców, przeczucie nieskończoności, zagadka duszy, spełnienie w Bogu – to wybrane myśli,
które notujemy z usłyszanych powyżej rozważań.
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Czy szczęście ma sens?

Filozoficzne poszukiwanie szczęścia w czasach nam
odległych, znalazło swoją odrośl w XX w. w nurcie
psychologii egzystencjalnej, której ośrodkiem jest
„doświadczenie egzystencjalne” i związane z tym
poszukiwanie sensu ludzkiej egzystencji. Szczególne
znaczenie sensu znalazło swój wyraz w psychiatrii
w ujęciu Viktora Emanuela Frankla1 – twórcy tzw.
szkoły logoterapii (gr. logos – sens). Inaczej słuchamy teoretycznego wywodu na dany temat, a inaczej,
kiedy ktoś, tak jak Frankl dzieli się swoimi refleksjami
po przeżyciu trzech lat w niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz. Przejmująco i prawdziwie zarazem dotykają czytelnika opisywane przez
autora wspomnienia niejednej sytuacji granicznej,
które był zdolny przeżyć nie tylko „jakoś”, ale godnie.
W swojej najbardziej poczytnej książce pt. „Człowiek
w poszukiwaniu sensu”2 przywołuje z okresu obozowego doświadczenia, takie jak: odczuwanie miłości do
swojej żony, wdzięczność za najdrobniejsze dary losu,
dostrzeganie piękna zachodzącego słońca, dodawanie

otuchy innym, zdolność do wewnętrznej wolności
i przeżywania spokoju w chwilach podejmowania
decyzji zgodnie ze swoim autonomicznym wyborem.
Taką wewnętrzną dyspozycję bez względu na okoliczności zewnętrzne twórca logoterapii nazwie „wolnością samookreślania się”3. Co istotne, cierpienie według niego nie jest konieczne, aby odnajdywać sens.
Świadome podejmowanie decyzji, co z nim zrobić,
gdy się pojawi, daje nam jednakże władzę odraczania
wyroku na bycie nieszczęśliwym.
Wewnętrzna postawa w obliczu skrajnego
cierpienia proponowana przez Frankla oraz wola
sensu jako podstawowej motywacji w życiu człowieka4 nie pozwalają na zbanalizowanie tematu szczęścia
ani na łatwe rozwiązania w tej kwestii. Frankl kwestionuje „nieustanne zmuszanie jednostki, aby była
szczęśliwa. Szczęścia nie można bowiem zdobyć, musi
ono z czegoś wynikać”5. W innym miejscu powie:
„Nie gońcie za sukcesem – im bardziej ku niemu
dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej

1 Viktor Emanuel Frankl – austriacki psychiatra, filozof, neurolog, twórca tzw. trzeciej wiedeńskiej szkoły psychoterapii – po psychoanalizie Freuda i
psychologii indywidualnej Adlera.
7
2 V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2018.
3 Tamże, s. 203.
4 Tamże, s. 151.
5 Tamże, s. 202.
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on was omija”, bo podobnie jak szczęście, pojawia
się on „jedynie jako niezamierzony rezultat naszego
zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas
samych…”. Ciekawym spostrzeżeniem jest opinia austriackiego psychiatry o tym, czego człowiek naprawdę potrzebuje. Otóż nie jest tym „stan wewnętrznej
równowagi, lecz raczej wewnętrzna walka, dążenie
do osiągnięcia wartościowego dlań celu”6. Gdy przypatrzymy się sobie samym bardziej wnikliwie, czy nie
stwierdzimy analogicznego dysonansu?
Viktor Frankl po wielu latach od pierwszych
założeń logoterapii jeszcze przed II wojną światową
nie zmieni zdania na temat znaczenia sensu. Powołując się na współczesne mu badania i obserwacje rozwiniętych społeczeństw, przytoczy w latach 80-tych
zjawiska wynikające z braku sensu, które brzmią już
nam znajomo i przygnębiająco zarazem: egzystencjalna pustka, nerwica bezrobocia, uzależnienia, depresja.
Frankl stwierdzi dobitnie: „współczesny człowiek ma
za co żyć, ale nie ma po co…”7.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
postać Jerzego Górskiego. Ten polski triathlonista,

zwycięzca Double Iron Triathlon w USA w roku 1990
stanął na podium w wieku 36 lat. Kilka lat wcześniej
dotarł na granicę życia i śmierci z powodu… głodu
narkotykowego. Jego swoiste „wyjście na wolność”
i zdumiewająca wola walki stały się po wielu latach
inspiracją i wsparciem dla osób będących na skraju swojej egzystencjalnej przepaści8. Długoletnia
codzienność bez celu, próby samobójcze i totalna
„życiowa beznadzieja” byłego narkomana to przykład
kolejnej sytuacji granicznej, która okazała się być progiem do zmiany. Jerzy Górski oprócz sportowej pasji,
rodziny, biznesu, poświęca od lat swój czas również
więźniom i uzależnionym. Przekonuje, że więcej niż
mniej zależy od nich samych.
Sposób, w jaki przeżywamy rzeczywistość, ma
więc istotny wpływ na nasze poczucie tak szczęścia,
jak i sensu. Chciałoby się powiedzieć jako podsumowanie tej części: szczęście bez sensu nie jest
szczęściem, sens bez wartościowego celu nie da się
„usensownić”.

6 Tamże s. 159.
7 Tamże, s. 205.
8 Por. E. Ochmańska, Jerzy Górski „Najpierw byłem szmatą, potem zostałem mistrzem”,
https://igimag.pl/2017/11/jerzy-gorski-najpierw-bylem-szmata-potem-zostalem-mistrzem/ [dostęp: 22.05.2019].
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PSYCHE
WSPÓŁCZESNOŚCI

WIEMY, CO O SZCZĘŚCIU SĄDZILI CI, KTÓRZY ŻYLI PRZED NAMI.
A CO MÓWIĄ NAM O NIM WSPÓŁCZESNE BADANIA I TRENDY?
Czy rozwój nauki, technologiczny postęp oraz podlegający dynamicznym zmianom kontekst kulturowy
i społeczny mają wpływ na postrzeganie szczęścia
w adnotacji do wszystkiego, co powiedzieliśmy do tej
pory?
Na początek kilka migawek z kliszy subiektywnych nieco spostrzeżeń z życia społecznego
w Polsce. Nowy w ostatnich latach nurt psychologiczno-intelektualny kreowany na kompleksową trampolinę do sukcesu osobistego, związany
z rozwojem i dobrym samopoczuciem mieści się
w pojęciu „wellness”. Grzegorz Filipowicz uczynił

go kiedyś jednym z kluczowych elementów modelu
HPI (Human Performance Improvement)1, wskazując
na znaczenie stanu psychofizycznego pracownika
zarówno dla jego sukcesu, jak i dla sukcesu organizacji. Podniesienie wellness do rangi niemal tak samo
istotnej, jak właściwie opracowana strategia firmy, nie
jest już dzisiaj niczym nadzwyczajnym. Zjawisko wellness funkcjonuje przede wszystkim na rynku pracy.
Skoro presja sukcesu, a więc i związana z tym presja
szczęścia ma tak wiele wspólnego z sukcesem zawodowym, biznes ściga się w konkurencyjnych ofertach
programów wellness . Ciekawa w tym zjawisku jest

1 G. Filipowicz, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Competency Institute, 2011.
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wielość – zdrowie, relaks, dobry pomysł na siebie itp.
Czy trenerzy wellness zdobędą patent na szczęście,
czyniąc się specjalistami od tego, co nam potrzeba –
i dla duszy, i dla ciała?
Ciekawa w tym kontekście jest również
teoria „flow”3, która w koncepcji swojego twórcy
– węgierskiego psychologa Mihály Csíkszentmihályi,
wynika z zaangażowania w daną aktywność. Flow,
o którym mowa, ma dostarczyć poczucie szczęścia,
nawet jeśli miałoby ono zgasnąć z chwilą zakończenia
danej czynności, która ten stan wywołała. Niektórzy
wiążą tę teorię np. z uprawianiem sportu, tworzeniem sztuki czy medytacją4. Któż z nas nie lubi mieć
stanu flow?
Zarówno wellness i jak flow próbują też
harmonizować stan wewnętrzny człowieka z bodźcami i uwarunkowaniami zewnętrznymi. Doceniają
człowieka w jego „tu i teraz”. Niczym wysłannicy
Epikura nadają sygnał z przekazem o treści: masz
prawo zadbać o siebie i swoje szczęście. Wtóruje im
przestrzeń publiczna – blogi, programy TV, portale
społecznościowe, konferencje czy inne poradniki o charakterze psychologicznym, jak choćby ten
o znamiennym tytule „Sens”5. Czasopismo w założeniu ma stymulować do poznania siebie, własnych
emocji i postaw, postrzegania ciała i psychiki jako jedność. I pewnie nie jest jedyne na rynku pośród konkurencyjnych dla siebie ofert, choć trudno doszukać
się w nich czegoś, co byłoby receptą na produkt pod
nazwą: „szczęście na dłużej”. Nawet jeśli umowny
termin ważności tak „opakowanego” szczęścia mija,
błyskawiczny dostęp do informacji wraz z zachętą do
tego, by o swoje szczęście zawalczyć, przynosi widoczne ludzkie starania na tym polu.
Przywołane dwa prądy wskazują na obecność
emocji w odczuwaniu przyjemności i szczęścia, jako
zasadniczych bądź co bądź składników naszego życia
psychicznego. Przedstawiciele psychologii pozytywnej
podkreślają, jak ogromne znaczenie ma praca ze swoimi emocjami w dążeniu do szczęścia. Według Barbary Fredrickson6 nie jest możliwe zablokowanie takich
emocji, jak strata, żal, uraza itd. O ile jednak spadają
one na nas częściej niż rzadziej, o tyle przeżywanie

świata w sposób pozytywny jest już naszym wyborem7. I nie mamy tu na myśli żadnych sztucznych
uników, ale świadome włączanie swojej uważności,
wdzięczności i „sprzyjanie dobroci w świecie”.
Joanna Pajkowska to pierwsza w historii polska żeglarka, która w samotnym rejsie opłynęła świat.
Pytana w jednym z ostatnich wywiadów o samotność
i trudności podczas 216 dni żeglugi, odpowiedziała:
„Wszystko można sobie ustawić w głowie. Można
sobie zadać pytanie, czy to, że nie mam owoców, to
problem czy nie? Czy to, że nie mam prysznica jest
dla mnie najważniejsze, czy niekoniecznie?”8. To, co
potwierdza psychologia pozytywna i słynna pani kapitan, słyszymy niekiedy w potocznym sformułowaniu,
że „wszystko jest w głowie”. Również to, czy chcemy
postrzegać i przeżywać swoje życie jako szczęśliwe,
czy też nie. Ci, którzy podejmują się bycia kowalami
swojego losu, wiedzą, że porozumienie ze swoimi
emocjami i mentalnymi nawykami jest czasochłonne,
ale nie jest niemożliwe.
Obserwujemy od kilku lat, m.in. w naszym
kraju, stały wzrost zainteresowania coachingiem jako
drogą do samorozwoju. Wydobywanie z człowieka
jego potencjału przekładające się na jakość życia
zawodowego i osobistego na pewno jest słuszne
i pożyteczne, pod warunkiem oczywiście jakości
świadczonych usług z jednej strony i gotowości do
pracy nad sobą po stronie klienta. Jeśli inspiracji na
zmianę w swoim życiu nie czerpiemy od osobistego
coacha, to przyswajamy ją, słuchając różnych mówców motywacyjnych, czy to na różnego rodzaju
konferencjach, czy choćby otwierając w przeglądarce
internetowej „TEDx Program” z interesującym nas
wykładem. W ten sposób próbujemy synchronizować
nasze wyobrażenia, nawyki myślowe, ukryte marzenia z podejmowanym działaniem w kierunku zmiany
jakości w różnych sferach naszego życia.
Wydaje się, że wzrasta również zainteresowanie psychoterapią, na temat której upadają sukcesywnie stereotypy, a wizyta u terapeuty nie jest już
tak wstydliwa jak jeszcze kilkanaście lat temu, choć
w porównaniu z krajami zachodnimi, w Polsce to
ciągle jeszcze raczej temat tabu9. Terapii nie wybiera

2 A. Kowalik, Wellness – biznes z przyszłością,
https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/wellness-biznes-z-przyszloscia/t43e2v5 [dostęp: 2.05.2019].
3 Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Warszawa 2004.
4 T. Cichocka, Szczęście znaczy flow,
https://zwierciadlo.pl/psychologia/szczescie-znaczy-flow [dostęp: 2.05.2019].
5 Sens – kobiecy magazyn o rozwoju, Wydawnictwo Zwierciadło, od 2007 r.
6 B. Fredrickson (w rozmowie z: Angelą Winter), The Science Of Happiness,
https://www.coursera.org/learn/positive-psychology/supplement/JWTHq/the-science-of-happiness [dostęp: 15.05.2019].
7 Zob. M. E.P. Seligman, Co możesz zmienić, a czego nie możesz zmienić, Poznań 1995.
8 W. Heflich, T. Kowalczyk, Joanna Pajkowska: Dokończyłam symfonię! [ROZMOWA],
https://zagle.se.pl/zeglarstwo/joanna-pajkowska-dokonczylam-symfonie-rozmowa-aa-vCpC-1dwo-18PN.html [dostęp: 21.05.2019].
9 W lutym 2019 pod nazwą #NormalnaSprawa ruszyła w Internecie ogólnopolska kampania MindMe.pl pod patronatem Stowarzyszenia ACBS oraz
inicjatywy Zdrowa Głowa na rzecz zwalczania stygmatyzacji leczenia zaburzeń psychicznych.
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się co prawda jako główny przyczynek do znalezienia
szczęścia, co bardziej do obniżenia stanu cierpienia
natury emocjonalnej, czy inaczej rzecz ujmując, do
przepracowania tego, co w naszym stanie psychicznym to cierpienie podtrzymuje.
A co na temat dobrostanu psychicznego
mówią tzw. twarde dane? Ostatnia „Diagnoza społeczna”10 wskazuje, że „dobrostan psychiczny Polaków wzrósł znacząco w minionych latach i że nie
jest to zmiana (tylko) pokoleniowa”. Badania krajowe
sprzed 4 lat nie wskazują na znaczący wzrost zachorowań na depresję, w stosunku do której biją na
alarm badania ogólnoświatowe. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) cierpi na nią ponad
300 milionów ludzi na całym świecie. Każdego roku
z powodu samobójstwa umiera blisko 800 tysięcy
osób. Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną
śmierci w wieku 15-29 lat11.
O smutnym stanie szczęścia w USA mówi
m.in. najnowszy raport ONZ12. Liczne wskaźniki
niskiego dobrostanu psychicznego, takie jak depresja, myśli samobójcze i samookaleczenia, gwałtownie wzrosły wśród młodzieży od 2010 r. Również
w Wielkiej Brytanii depresja i samookaleczenia wzrosły w tym okresie wśród dzieci i młodzieży. Ten spadek szczęścia i zdrowia psychicznego wydaje się być
paradoksalny w stosunku do wysokich standardów
życia w tych krajach. Niepokój i spadek szczęścia
autor badań wiąże ze zwiększoną aktywnością młodych ludzi w mediach społecznościowych, odwrotnie
proporcjonalnie do czasu spędzonego na interakcje
osobiste, praktyki religijne, czytanie książek czy sen.
Pomimo rosnącego wydawałoby się postępu
cywilizacyjnego rozwijających się społeczeństw, trudno jednoznacznie mówić o postępującym poczuciu
szczęścia ich mieszkańców. W tym miejscu, chciałoby
się zanucić z Bradleyem Cooperem: „Are you happy
in this modern world? Or do you need more?”13.
Autorzy przywołanego wcześniej raportu: „World
Happiness Report 2019” odwołują się do hipotezy
wskazującej na rozbieżność między naszym dziedzictwem ewolucyjnym a aktualnymi warunkami życia14.
Konsumujemy więcej niż potrzebujemy. Czyżby zbyt
nowoczesne życie nie było zgodne z naszą ludzką
naturą? Nasuwa się w tym miejscu jeszcze jedno

pytanie do socjologów: Na ile sukces przekłada się na
szczęście?
Znany psychiatra i psychoterapeuta Bogdana
de Barbaro w jednym z wywiadów na temat korelacji
sukcesu i szczęścia zauważa15, że jeśli sukces odnosi się do czegoś zewnętrznego, tym paradoksalnie
trudniej o szczęście. Jeśli oznacza jakieś zwycięstwo
związane z wewnętrznym wysiłkiem człowieka,
szczęście jest możliwe. De Barbaro nie pozostawia
również złudzeń, że nadprodukcja ludzkich potrzeb
może być odwrotnie proporcjonalna do poczucia bycia szczęśliwym. Wyjaśnia również istotność
procesu terapeutycznego w pracy na tzw. wzorach
narracyjnych wpływających na przekonania o swojej
odpowiedzialności za własny los i budzenie poczucia
sprawczości. De Barbaro zauważa jednocześnie, że
„pytanie o szczęście jest raczej duchowej natury”,
teorie i ćwiczenia psychologiczne nie wystarczą do
jego osiągnięcia16.

10 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015, s. 204, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/ 11
Diagnoza_raport_2015.pdf [dostęp: 10.05.2019].
11 World Health Organization, Depression, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression [dostęp: 4.05.2019].
12 World Happiness Report 2019, dz. cyt., s. 91.
13 Lady Gaga, B. Cooper, Shallow [w:] Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, USA 2018.
14 World Happiness Report 2019, dz. cyt., s. 131.
15 B. de Barbaro, P. Kozacki, Szczęście czy sukces? Co nadaje sens naszemu życiu, „W drodze”, Nr 455 (07/2011),
http://www.miesiecznik.wdrodze.pl [dostęp: 4.05.2019].
16 Tamże.

WOLA
ŻYCIA
AUTORZY „DIAGNOZY SPOŁECZNEJ” BADAJĄ OD LAT TENDENCJE POLAKÓW W ICH SPOSOBIE PRZEŻYWANIA SZCZĘŚCIA W DWÓCH ZNANYCH
NAM JUŻ PODEJŚCIACH1, TJ. W SPOSÓB ZGODNY ALBO Z EUDAJMONIĄ
(WYBÓR POCZUCIA SENSU, ZGODA NA TO, ŻE ŻYCIE MIMO BOLESNYCH
DOŚWIADCZEŃ MA SENS), ALBO Z PODEJŚCIEM HEDONISTYCZNYM
(MAKSYMALIZOWANIE PRZYJEMNOŚCI, ŻYCIE WOLNE OD PRZYKROŚCI).
W KONTEKŚCIE TEMATU TEGO ROZDZIAŁU ZWRÓĆMY UWAGĘ TYLKO
NA WYBRANE WĄTKI. BADANIA POTWIERDZAJĄ, ŻE EUDAJMONIŚCI RZADZIEJ PRZEJAWIAJĄ SKŁONNOŚCI SAMOBÓJCZE, MAJĄ WIĘKSZE PRAGNIENIE ŻYCIA I MNIEJSZE NASILENIE SYMPTOMÓW DEPRESJI. SĄ RÓWNIEŻ
BARDZIEJ RELIGIJNI OD HEDONISTÓW, W TYM ZALICZAJĄ BOGA DO
TRZECH GŁÓWNYCH WARUNKÓW UDANEGO, SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA2.
SOCJOLODZY, INTERPRETUJĄC WYNIKI SWOICH BADAŃ, NA PYTANIE,
KTÓRA ORIENTACJA MA WIĘKSZĄ SZANSĘ NA UDANE ŻYCIE, WSKAZUJĄ
NA WYŻSZY WSKAŹNIK PRZY EUDAJMONISTACH.
Raport potwierdza założenia cebulowej teorii szczęścia, według której każdy z nas ma wrodzony tzw.
atraktor szczęścia3. Niezależnie od kolei losu dążymy do takiego stanu, w którym chce się żyć, mimo
wszystko. Nie daje nam to gwarancji na zadowolenie
1 Diagnoza społeczna 2015…, dz. cyt., s 216.
2 Tamże, s. 216-217.
3 Tamże, s. 222.

w każdych warunkach ani odporności na wszystkie
negatywne okoliczności zewnętrzne. Bez względu
jednak na to, jak radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, najgłębiej ukryta w nas „wola życia” jest stałym
punktem wyjścia do naszego szczęścia.

WOŁANIE
NIESKOŃCZONOŚCI
BADANIA ZESPOŁU JANUSZA CZAPIŃSKIEGO
POŚWIĘCAJĄ TEŻ CZĘŚĆ UWAGI PRAKTYKOM
RELIGIJNYM POLAKÓW. POTWIERDZAJĄ UTRZYMUJĄCĄ SIĘ TENDENCJĘ PODOBNĄ DO KRAJÓW
ZACHODNICH, TJ. DEINSTYTUCJONALIZACJĘ
WIARY NA RZECZ PROCESU INDYWIDUALIZACJI
ZACHOWAŃ RELIGIJNYCH. WYNIKI POTWIERDZAJĄ RÓWNIEŻ ŻYWOTNOŚĆ POLSKIEGO
PRZYSŁOWIA, „JAK TRWOGA, TO DO BOGA” –
SZCZĘŚLIWI, W KONTEKŚCIE UCIEKANIA SIĘ DO
MODLITWY, W MNIEJSZYM STOPNIU NIŻ NIESZCZĘŚLIWI POTRZEBUJĄ BOGA, ALE RÓWNIE
WAŻNE JEST DLA NICH WSPARCIE SPOŁECZNE1.

1 Tamże, s. 290.
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Człowiek szuka dzisiaj zaspokojenia swoich
pragnień w różnych odmianach duchowości. Postępujący synkretyzm religijny otworzył wielu osobom
drzwi do różnych alternatyw. W środowiskach
zajmujących się tematyką nowych ruchów religijnych mówi się o fenomenie łączenia różnych tradycji przez tych, którzy poszukują na nowo swojej
tożsamości religijnej2. Kontrowersje budzą wszelkie
ruchy kulturowe i quasi-religijne, np. spokrewniony
z panteizmem New Age3, obiecujące globalne szczęście, przemianę duchową, oddające człowieka pod
władzę bliżej nieokreślonej energii. Migracja globalna i związana m.in. z tym przemiana społeczeństw
wpływają na powstawanie nowych ruchów wyznaniowych. To z kolei potwierdza silnie zakorzenioną
w człowieku potrzebę odnajdywania swojej tożsamości również w sferze wykraczającej poza ludzkie
doświadczenie4.
Postępującym zjawiskiem od dziesięcioleci
jest przenikanie się kultury zachodniej ze wschodnią i na odwrót. Fascynacja zachodniej cywilizacji
orientem wyraża się obecnie m.in. w popularyzowaniu praktykowania jogi. Rozumiana nie tylko jako
rodzaj fizycznej aktywności, zmierza „do ponadzmysłowego i pozaintelektualnego doświadczenia, które
ma dlań wartość duchową oraz które prowadzić
może do pełnej transformacji lub pogłębienia życia
jednostki…”5. W duchowości chrześcijańskiej to
samo pragnienie będzie wyrażać się w praktykowaniu medytacji, np. w tzw. medytacji ignacjańskiej,
choć z pewnymi różnicami6.
Na zakończenie tej części warto tu jeszcze
przywołać postać Tomasza Mertona. To przedstawiciel tych, którzy poszukiwali tajemnic ludzkiej
egzystencji w sposób dla nas tak samo fascynujący,
jak niezrozumiały, bo w umiejętności pogodzenia
zaangażowania w sprawy tego świata z życiem w murach pustelniczego klasztoru. W jednej ze swoich
książek, pisząc o związku między „ogałacaniem życia
z wszelkiej treści” a rozpaczą, stwierdził: „Trzeba
nam najpierw odzyskać posiadanie własnego istnienia, dopiero później będziemy mogli rozumnie działać
i przeżywać różne doświadczenia w ich ludzkiej
rzeczywistości. Dopóki nie posiadamy siebie, każde
działanie jest daremne”7. Rezygnując ze swojego życia
wewnętrznego i pozbawiając się duchowego instynktu, człowiek pozbywa się nadziei na szczęście8.
2 R. Broniek, M. Wojtczyk, P. Jamróz, Supermarket duchowości, „Teofil. Pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów w
Krakowie”, Nr 1(37)2018, s. 18-19;
Zob. Tobiasz Cieślak, New Age czy chrześcijaństwo – do czego nam bliżej z wiarą?, Tamże, s. 71-82.
3 Tamże, s. 26.
4 W. Sadłoń, Religia w ruchu. Socjologiczne spojrzenie na nowe ruchy religijne. „Teofil”, dz. cyt., s. 63.
5 M. Jakubczak, Praktykowanie jogi na Zachodzie – obawy i nadzieje, „Teofil”, dz. cyt., s. 115.
6 R. Broniek, Chrześcijaństwo a joga, „Teofil”, dz. cyt., s. 126-137.
7 Th. Merton, Nikt nie jest samotną wsypą, Poznań 2000, s. 102.
8 Tamże, s. 114.

WŁAŚCIWY
IMPULS
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WEWNĘTRZNA ZŁOŻONOŚĆ
LUDZKIEGO „JA”
DOMAGA SIĘ ZNALEZIENIA
PRAWDY O SZCZĘŚCIU.
GDZIE ONA JEST?

Wybitny neurobiolog Jerzy Vetulani zapytany kiedyś
o definicję szczęścia odparł, że nie lubi używać tego
terminu, „bo nie jest zbyt jasny”. Może to być bądź
co bądź pocieszające dla wszystkich zniecierpliwionych, w życiu których wydaje się, że szczęście bawi
się w chowanego i ciągle ma coraz to lepsze pomysły na swoje kryjówki. Wracając do przywołanego
dialogu profesora z teologiem,Vetulani wyjaśnia, że
z punktu widzenia pracy mózgu, szczęście polega
na „dobrze zbalansowanym układzie nagrody, który
adekwatnie reaguje na bodźce i stawia sobie sensowne cele”1. Przyjemności złożone, w odróżnieniu
od tzw. przyjemności prostych – konsumpcyjnych,
płyną z doświadczenia, dlatego droga do szczęścia
może być sama w sobie szczęściem. Choćby ta intelektualna. Trzeba jednak pamiętać, że przyjemności,
jakkolwiek by nie zabrzmiało to banalnie, uzależniają
i substytut szczęścia staje się często prawdziwym
nieszczęściem. Układ nagrody zaczyna chorować2.
Ostatnie badania na temat układu nagrody
i dopaminy – tzw. „przekaźnika przyjemności” –
pokazują znaczenie bodźców i ich oddziaływanie na
ścieżki decyzyjne zachodzące w mózgu. Teoria „po-

dwójnej decyzji”3 tłumaczy zachowania prowadzące
do uzależnień. Charakteryzują się one wyborem
natychmiastowej gratyfikacji pomimo przewidywalnych, negatywnych konsekwencji w dłuższej perspektywie. Innymi słowy coś, co wydaje się szybkie,
łatwe i przyjemne, jest na tyle silne, że funkcja
naszego mózgu, odpowiedzialna za rozwiązywanie
problemów i wybory odnoszące się do przyszłości, okazuje się być mało skuteczna. Krótkotrwały
wzrost dopaminy wygrywa z długotrwałym dobrostanem. Nasz mózg notorycznie jest oszukiwany
przez obiecujące impulsy reklam i sprytne, wzmacniające naszą uwagę, rozwiązania technologiczne
pracujące na rzecz danego produktu.
Jak więc odróżniać to, co do szczęścia prowadzi, od tego, co raczej od niego odwodzi, nawet
jeśli pozornie obiecuje wiele korzyści? Czy możemy
tym celu odpowiednio trenować nasze szlaki neurobiologiczne? Jak znaleźć upragniony sens? Tym pytaniem zataczamy koło i od dróg filozofii przez ścieżki
psychologii, socjologii i neurobiologii, powracamy na
okołofilozoficzne tory aksjologii i antropologii.

1 J.Vetulani, G. Strzelczyk, Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu, Kraków 2016, s. 164.
2 Tamże.
3 World Happiness Report 2019, dz. cyt., s. 129.
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DĄŻENIE DO WARTOŚCI

Bo czy chcąc szczęścia, możemy chcieć czegoś,
co nie jest dobre? Czy można być szczęśliwym,
korzystając ze środków, których natura jest wątpliwa etycznie? Dla zwolenników przekonania, że
„cel uświęca środki” – być może. Wystarczy jednak przypomnieć sobie najprostsze sytuacje dnia
codziennego, w których dopuszczamy się plotek,
drobnych manipulacji, niekontrolowanej złości,
odpłacania pięknym za nadobne, aby wiedzieć, czym
jest wypierany niepokój. Wewnętrzna przejrzystość
jest tak samo niezbędna dla naszej kondycji psychicznej, jak czyste powietrze dla zdrowego funkcjonowania całego organizmu.
Namysł nad tym, czego chcę i dlaczego,
jest pytaniem o motywację moich działań. Cel, do
którego człowiek dąży, jawi mu się jako wartość.
Taką wartością może być szczęście samo w sobie.
Można również popatrzeć na to zagadnienie jeszcze inaczej – wybierając to, co jest naprawdę dobre,
czynimy się po prostu szczęśliwymi ludźmi. Skąd
jednak wiadomo, co jest naprawdę dobre?
Oświeceniowe rady Kanta do czerpania
z podpowiedzi rozumu czy też przekonania Maxa
Schellera – fenomenologa z przełomu XIX i XX w.,

mówiące o obiektywnej hierarchii wartości, które
podobno przeżywamy emocjonalnie, nie brzmią ani
łatwo, ani przekonująco. Antropologia Karola Wojtyły, za inspiracją zresztą współczesnej psychologii,
wskazała na jeszcze jeden subtelny element w naszej świadomości – wolę1. Jesteśmy wolni – możemy być szczęśliwi. „Chcę” determinuje człowieka
do podejmowania konkretnych decyzji, które nadają
kształt naszym czynom, a więc i nam jako osobom,
i naszemu życiu w ogóle. Ks. Józef Tischner pisał:
„My, ludzie jesteśmy nieustannie w jakimś ruchu:
ku czemuś zdążamy, przed czymś uciekamy, czegoś
pragniemy i czegoś się lękamy, żywimy jakąś nadzieję i grozi nam rozpacz (…). I tak jesteśmy wtrąceni
w konieczność bezustannego przedkładania czegoś
nad coś”2.
Człowiek przechodzi swój osobisty proces
przemiany, czerpiąc z doświadczenia wewnętrznego.
Zgodność tego, co robimy, z tym, o czym myślimy,
mówimy i co przeżywamy, zapewnia nam poczucie
spójności. Sposób myślenia wpływa na sposób życia.
A wszystko, co z tego wynika, pokazuje, czy nasz
wewnętrzny GPS z obranym kierunkiem – szczęście, faktycznie dobrze działa.

1 J. Kupczak, W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków 1999.
2 Myślenie wg wartości [w:] Józef Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003, s. 240-241.
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SZCZĘŚCIE NA
PODSŁUCHU

KAŻDY PAMIĘTA ZAPEWNE TAKIE MOMENTY W SWOIM
ŻYCIU, KTÓRE WYMUSIŁY WYHAMOWANIE CODZIENNEGO BIEGU. COŚ, CO WYWOŁAŁO MYŚL W STYLU
„CHCĘ INACZEJ”. JEŚLI WIERZYMY, ŻE NASZE ŻYCIE
ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD NAS SAMYCH, A NA
SWOJE SZCZĘŚCIE, NAWET TO NIE W PEŁNI DOSKONAŁE,
MOŻEMY MIEĆ WPŁYW, ROZPATRZMY, CZEGO JESZCZE
WARTO SIĘ PODJĄĆ, ABY BYĆ SZCZĘŚLIWYM.
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Punkt wyjścia

Wszystko zaczyna się od decyzji, również na
szczęście. Każda decyzja ma w sobie coś z charakteru granicy, między tym, co za nami, i tym, co
przed nami. Wymówki w stylu: „to ode mnie nie
zależy”, „widocznie tak musiało być”, „może innym
razem” przestają mieć rację bytu w chwili brania
odpowiedzialności za swój los. Nagle okazuje się, że
trzeba coś zrobić ze swoimi przekonaniami, obawami i całym szeregiem ograniczeń. Począwszy od
uzmysłowienia sobie zaskakującego faktu: osobą, na
którą chcesz mieć wpływ, a którą jednocześnie nie

do końca dobrze znasz i rozumiesz, jesteś przede
wszystkim ty sam…
Jeśli rozpoczynamy zmianę w swoim życiu
od rady typu: „popatrz w lustro – uwierz w siebie”,
a zmiana nie przychodzi, nie powinno nas to dziwić.
Choć być może i takie próby już za nami i, niestety,
związane z tym frustracje. Życie ludzkie ma w sobie
o wiele większą, fascynującą złożoność, niż prosty
przepis na szczęście dający się załatwić kilkoma, magicznymi sformułowaniami. Od czego więc zacząć?
Od poznania siebie.
19
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RENTGEN MYŚLI

Trudno zmienić coś, co nie wiadomo, czy w ogóle
istnieje. Gdyby jednak zrobić prześwietlenie tego, co
przeżywamy, co nas zajmuje, czego się obawiamy, to
bez względu na zadowolenie z wyników tak uchwyconego badania, trzeba na początek zaakceptować
to, co dostrzegamy.
Prawda. Bolesna często tak bardzo, że posuwająca się do granic naszej wytrzymałości. Prawda
o swojej „takiej tam” przeszłości, o niezadowalającej teraźniejszości, o niepewnej przyszłości. O tym,
jakim się jest, o niespełnionych oczekiwaniach ze
strony naszych najbliższych, o uwierających porażkach, o męczących relacjach, o swojej wstydliwej
bezradności w różnych przestrzeniach życia. Rozczarowania sobą samym przewiercają nasze poczucie własnej wartości na wskroś, a błędne wyobrażenia o sobie pociągają za sobą kolejne niewłaściwe
decyzje na przyszłość. Prawdziwego szczęścia nie
można zbudować na nieustającym narzekaniu, ale
też i na udawaniu, że „jakoś to będzie” albo że jest
OK, kiedy tak nie jest. Amerykański psychotera-

peuta Jon Frederickson w swojej książce pt. „Kłamstwa, którymi żyjemy”1 rozprawia się z ludzkimi
fantazjami, które obiecują szczęście i spełnienie.
Niestety są to nierzadko fałszywe obietnice. Frederickson celnie definiuje ludzkie mechanizmy obronne, pociechy typu: „wszystko się ułoży”, zaprzeczenia, przerzucanie winy na innych, łącznie z unikami
w duchowość.
Konfrontacja z tym, co niechciane, może
niekiedy trwać kilka lat. Bywa, że wymagać będzie
wsparcia kogoś drugiego, np. terapeuty, aby przyjąć siebie na nowo. Ważne, aby przyniosła efekt
w postaci głęboko przemyślanej akceptacji swojej
osoby i swojego życia. Wszystko, co trudne, warto
werbalizować w rozmowie z kimś zaufanym albo
jeszcze prościej – z użyciem kartki i długopisu. Mapa
naszych myśli, rozrysowana w codziennej refleksji,
porządkuje wewnętrzny chaos. Cisza, której niekiedy boimy się jak ognia, odsłania dualizm naszego
intelektu i emocji. Bywa, że inaczej myślimy, inaczej
przeżywamy. Wyrzucamy sobie sposób odczuwania

1 J. Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy. Jak zmierzyć się z prawdą, zaakceptować siebie i zmienić swoje życie, Poznań 2018.
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i reagowania wbrew ambitnym chęciom tego, jak
według nas powinniśmy się zachować. Tracimy zaufanie do siebie, wewnętrzną siłę i nadzieję, że może
być inaczej. Jednak pozorne w pierwszej chwili „nie
wiem, co z tym zrobić”, właśnie dlatego, że jest
nazwane i przyjęte, pomoże odkryć to, co ukryte
w podświadomości, zrozumieć własne nawyki i skieruje naszą uwagę na szukanie rozwiązań.
Szczęście: pytania warte uwagi
• Jak się czuję?
• Co mnie dotyka – drażni, niepokoi, frustruje?
• Co mnie trzyma i nakręca do myślenia nieustannie o tym samym?
• Kto (co) i z kim (czym) się we mnie kłóci?
• Co mnie cieszy, bawi, pociąga?
• Czego pragnę?

jemna. Czy jest na nią sposób? „Warto sprawdzić,
czy nie jest paradoksalnym skutkiem wewnętrznego
przeciążenia” – pisze Friedemann Schulz von Thun
w trzeciej części „Sztuki rozmawiania”2, której poświęca znaczenie dialogu wewnętrznego. Kłębowisko
sprzeczności, konflikty wewnętrzne, tzw. podziemny
ruch oporu przeciw temu, co wydaje się, że zdobyło
właśnie monopol spojrzenia na daną sprawę – tak
samo męczące, jak i po ludzku normalne.
Posłuchajmy zatem za radą Fredericksona
i von Thuna tego, co dzieje się na naszej „wewnętrznej scenie”3. Przypatrzmy się temu, „nazwijmy
rzeczy po imieniu”, wyprowadźmy z cienia to, czego
zarówno się w sobie boimy, jak i to, co jest dla nas
ważne. Na dobry początek – to wystarczy. Bez kar,
napominań, diametralnych zmian wszystkiego wokół
i w sobie. Przyjmijmy stan zastany i siebie w tym
punkcie, w jakim jesteśmy.

Może się zdarzyć, że odpowiedzi na powyższe pytania nie będzie. Pustka. Przenikliwie nieprzy-

2 F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, Dialog wewnętrzny, Kraków 2004.
3 Sztuka rozmawiania, dz. cyt., s. 191.
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SIŁA świadomego życia
Kiedy zabieramy się za porządkowanie swojego życia,
szybko okazuje się, że utylitarne potraktowanie pracy
nad sobą, tj. nad swoimi emocjami dnia codziennego,
przekazuje nam bilet w dłuższą niż planowaliśmy podróż. Prędzej czy później pojawi się kluczowe pytanie
o własną tożsamość.
Szczęście: pytanie kluczowe
• Kim jestem?
To pytanie ma swoją głębię. Trzeba trochę czasu, by
umieć sobie z nim poradzić. Dobry kontakt z samym
sobą daje bowiem przestrzeń na coraz to nowe
otwarcie. Przejście od tego, co wewnętrznie nieuporządkowane, do tego, co z namysłem wybrane i poukładane, przynosi najpierw wytchnienie, a z czasem
upragniony przebłysk wolności. Poczucie własnej
autonomii umacnia w przekonaniu odpowiedzialności za własne życie. Stopniowo nabieramy naturalnej
sprawności w odróżnianiu tego, co dla nas ważne, od
tego, co zbędne. Tak tworzy się nasza osobista hierarchia wartości. Im silniejsza, tym mocniej kształtuje
naszą osobowość i postawę w stosunku do innych
i świata.
Szczęście: pytania warte uwagi
• Co jest dla mnie ważne? Z czego to wynika?
Po czym to widać?
• Co z tego wszystkiego jest najważniejsze?
• Z jaką wartością utożsamiam pojmowane
przeze mnie szczęście?
A kiedy już nam się to uda, popatrzmy
uważnie na każdy nasz dzień – jak minął? Jak go
przeżyliśmy? W zgodzie ze sobą, spójnie z naszymi
wartościami? Jak chcemy przeżyć dzień kolejny? Na
autorefleksję warto tracić czas, regularnie, najlepiej
z kartką i ołówkiem w ręku.
To, co szczególnie istotne, staje się naturalnie ośrodkiem naszego życia. Sens życia – odnaleziony i nazwany rozwija się w rodzaj naszego życiowego credo.

Szczęście: pytania warte uwagi
• Jaki sens ma moje życie?
• Komu i czemu chcę je dedykować?
A jeśli wydaje nam się, że nasze życie nie jest
jeszcze mimo wszystko dostatecznie sensowne, poszukajmy mądrych ludzi, którzy będą dla nas źródłem
inspiracji. Próbujmy.
Zakorzeniony sens przynosi pomysł na życie1, a z nim
konieczność badania swoich motywacji, dokonywania
wyborów i podejmowania kolejnych decyzji.
Szczęście: pytania warte uwagi
• Jak chcę, aby wyglądało moje życie?
• Jak wyobrażam sobie moje szczęśliwe życie?
Potrzeba rozwoju i życie stawiają nam kolejne wyzwania. Co jakiś czas trzeba zmierzyć się z pytaniem,
czy idziemy w dobrym kierunku. Czy to, co jakiś czas
temu było ważne, ciągle takim jest? Czy to, czym żyję,
jest zgodne ze mną, czy wypełnia moją osobistą misję
i wizję itd. Nasze wewnętrzne rozterki2 wynikają,
co oczywiste, nie tylko z tego, o czym marzymy, ale
z tego, co nas spotyka, co dzieje się z nami pod wpływem zdarzeń, sytuacji i ludzi, których poznajemy.
Szczęście: pytania warte uwagi
• Co bym zrobił, gdybym się nie bał?
• Na czym mi zależy dzisiaj, tu i teraz?
• Co konkretnie miałoby być inaczej niż jest
teraz?
I tak zmierzanie w kierunku realizacji obranych
celów umacnia nas w poczuciu sprawczości. Wydaje
się jednak, że praca na rzecz własnego szczęścia to
nieustanne dogadywanie się z własnym lękiem oraz
obłaskawianie zmian, które domagają się raz po raz
swojej uwagi. W tym samym momencie, gdy mamy
pewność, czego chcemy, jakiej zmiany nam potrzeba,
zaakceptujmy fakt, że równocześnie prawdopodobnie
coś stracimy.

1 Por. Ch. Lowney, Heroiczne życie, Odkryj cel w życiu i zmieniaj świat, Kraków 2013.
2 Pytanie, jedno z moich ulubionych, jest parafrazą pytania „Co byś zrobił, gdybyś się nie bał?” Por. Spencer Johnson, Kto zabrał mój ser?, Warszawa 2000.

ZWROTY
AKCJI
BO CO, JEŚLI SIĘ NIE UDAJE?
ALBO GDY UDAJE SIĘ JEDNO,
ALE PSUJE SIĘ COŚ INNEGO.
SUKCES PRZESTAJE
SMAKOWAĆ, RYZYKO PORAŻKI
STAJE SIĘ FAKTEM, A ŻYCIE
ZASKAKUJE CIERPIENIEM,
KTÓREGO NIE BYŁO W PLANIE?
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Może się okazać, że nasze posiadanie i zdobywanie,
wprost proporcjonalnie do poszukiwanego spełnienia, przynosi znużenie i zmęczenie. Niejednokrotnie
dostrzegamy, że wyścig po szeroko pojętą doskonałość wyprowadził nas na manowce. I, o paradoksie
(!), to nie poczucie szczęścia doprowadziło nas do
kolejnej refleksji w stylu „po co to wszystko?”, tylko
jakiś rodzaj zawodu, bólu, straty, porażki. Jak pogodzić przeżywanie cierpienia z poczuciem szczęścia.
Czy jest to w ogóle możliwe? Temat niewyczerpany.
Może dlatego ci wszyscy, którym udało się w sposób twórczy przyjąć swoje granice, są jednymi
z najbardziej wiarygodnych adwokatów spełnionego życia. Wymieńmy tylko niektórych: słynny Nick
Vujicic – australijski mówca motywacyjny, chory na
zespół tetra-amelia, szczęśliwy mąż i ojciec, potrafi
wiele, w tym z humorem mówić o swojej niepełnosprawności i przekonywać miliony do „życia bez
ograniczeń”; zmarły kilka lat temu ks. Jan Kaczkowski – chory na glejaka mózgu pracował przez klika
lat jako organizator i dyrektor puckiego hospicjum,
autor vloga o znamiennym tytule „Smak życia”
i książki pt. „Życie na pełnej petardzie”.
Szczęście: pytania warte uwagi
• Jak radzę sobie w trudnych chwilach, których doświadczam?
• W jakiej sferze mojego życia odczuwam
brak? Jak tę lukę wypełniam?
• Z czego jestem dumny, a czego się wstydzę?
• Co daje mi poczucie wewnętrznej harmonii?
• Za co i komu jestem wdzięczny?

Brené Brown uważana jest za jedną z najbardziej
współcześnie inspirujących kobiet. Jako nauczyciel
akademicki Uniwersytetu w Houston, psycholog
i socjolog poświęca w swoich wystąpieniach wiele
uwagi temu, co ludzkie, a z czym przestaliśmy umieć
się obchodzić: wrażliwości, empatii, wstydowi itp.
Trudne historie ludzkie stanowiące przedmiot jej
badań, łącznie z doświadczeniem własnego wypalenia zawodowego, sprowadziła do wspólnego
mianownik pod nazwą „autentyczność”1, czyniąc
go jednym z elementów życia, w którym stara się
być naprawdę szczęśliwa. Jej zachęta do zadbania
o własną prawdziwość przynosi pewien rodzaj ulgi
pośród haseł typu „na pewno dasz radę”. Autorka
jednego z najsłynniejszych „TED Talks” podkreśla
również, jak ważna jest w życiu zgoda na nietrwałość i niepewność. Przychodzą one, gdy budzimy
w sobie wdzięczność i wiarę2.
Na kanale You Tube rekordy odsłon bił
swego czasu wywiad z Agnieszką Chylińską3 o jej
mocno poplątanych ścieżkach w poszukiwaniu
swojego życiowego ukojenia. Popularność zyskał
bynajmniej nie dlatego, że piosenkarka okazywała
pewność siebie w radzeniu sobie z własnym sukcesem. Wprost przeciwnie. W podobnym tonie osoby
z życia publicznego, którym wydawałoby się, że
nic w życiu do szczęścia nie brakuje, podzieliły się
swoim doświadczeniem szukania sensu w rozmowie
z Kasią Olubińską. Swoją opowieść i historie innych
osób z poszukiwania szczęścia pomiędzy karierą
zawodową a życiem duchowym dziennikarka TVN
zawarła w książce pt. „Bóg w wielkim mieście”4.

1 B. Brown, Dary niedoskonałości, Poznań 2012, s. 15.
2 Tamże, s. 109, 117.
3 A. Chylińska, Wywiad, jakiego jeszcze nie było, , https://www.youtube.com/watch?v=qlAa9Ocf1UI [dostęp: 13.05.2019].
4 K. Olubińska, Bóg w wielkim mieście, Kraków 2017.
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ZAANGAŻOWANIE
w życie innych

Studnie, skąd czerpiemy zadowolenie, mają tę
właściwość, że są nam potrzebne, ale chyba nieszczególnie głębokie, skoro tak szybko i tak często
się wyczerpują. Kiedy poświęciliśmy uwagę sobie
samym i w miarę udało nam się „ogarnąć” choć
trochę swój świat, dochodzimy do punktu, w którym wiemy, że bez więzi z innymi cała wykonana ze
sobą praca na nic się zda. Nasz wewnętrzny świat
wypełniają również inni. Są w nas obecni, gdy boimy
się ich opinii, gdy boimy się ich stracić, ale również (i
na szczęście!) wtedy, gdy zajmują w nas miejsce jako
ci, dla których po części żyjemy. Fakt, że możemy
wpłynąć na czyjeś szczęście i czerpać je z wzajemnością, czyni nas szczęśliwymi.
Bohater i autor książki „Cud w Andach”
– Nando Parrado1, przywołując swoją i swoich
przyjaciół nieludzką walkę o przeżycie po katastrofie samolotu w 1972 r. w miejscu niedostępnym
wówczas dla ekip ratowniczych, wspomina 72 dni
w górach jako: dowód silnego instynktu życia, czas
egzystencjalnej potyczki z Bogiem, doświadczenie w
pamięci miłości swoich bliskich, ale i silne pragnienie

pokochania kogoś w przyszłości, dla kogo warto by
było żyć. Po latach wspomnień powie, że pozostawanie z najbliższymi osobami, które kocha, sprawiły,
że jest szczęśliwym człowiekiem.
Osoba, która wiele nieszczęść ludzkich próbowała zamienić na szczęście, szefowa Polskiej Akcji
Humanitarnej Janina Ochojska powiedziała w jednym z wywiadów: „Świadomość, że jesteśmy komuś
potrzebni, daje trwałe poczucie szczęścia, pozwala
żyć sensownie”2. Mentalnie towarzyszy jej siostra
Małgorzata Chmielewska – podobno „cholernie
szczęśliwa”3 osoba. Prowadzi domy dla bezdomnych,
chorych, samotnych matek. Swoje pierwsze dziecko
adoptowała, gdy Artur – chory na autyzm i padaczkę chłopiec – miał 3 lata. Kobieta w habicie, decydująca się na rolę matki, oprócz odwagi, ma na pewno
coś do powiedzenia. O szczęściu mówi dosadnie i
wprost: „szczęście to przede wszystkim poczucie,
że się jest kochanym i że się kocha”4, a o sztuce
życia – „żebyśmy w każdej chwili widzieli horyzont,
bez względu na wiek”5.

1 N. Parrado,V. Rause, Cud w Andach, Warszawa 2007.
2 J. Ochojska, K. Kolska, R. Bielecki, Studnia życia, „W drodze”, Nr 455 (07/2011), http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/ [dostęp: 4.05.2019].
3 M. Chmielewska, P. Żyłka, B. Strzelczyk, Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie, Kraków 2016, s. 237.
4 Tamże, s. 238.
5 Tamże, s. 241.

25

Nawet jeśli dotarliśmy do takiego punktu, że wiemy o sobie wiele, dobrze sobie zdać sprawę, że ani
nasze myśli, ani myśli innych o nas – nie są kompletną wiedzą na nasz temat. Intuicyjnie przeczuwamy,
ciągle i mimo wszystko, że jest „coś więcej”, a szczęście samo w sobie jest tajemnicą, tak samo jak my
sami i nasze życie. Nawet jeśli poświęcimy życie
innym, może się okazać, że spalamy się w cierpiętnictwie, a nie w spełnieniu.
Znajdujemy to, czego szukamy. Może więc
warto odnaleźć Tego, który przedstawi nam punkt
widzenia na szczęście ze swojej wiecznej i nieskończonej perspektywy. Poszukajmy Jego ścieżek,
w modlitwie, medytacji, rozmowie z tymi, którzy Go
znaleźli.
Marek Kamiński, polski podróżnik, słynny
zdobywca dwóch biegunów, po przebyciu 4000 km
od grobowca Immanuela Kanta w Kaliningradzie
do grobu Świętego Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, napisał: „Z polarnych wypraw, które
podjąłem w połowie lat dziewięćdziesiątych, wróciłem,
dotknąwszy fizycznych i mentalnych granic organizmu.
Sprawdziłem na sobie, do czego umysł jest w stanie
zmusić ciało, ale poza ciałem i umysłem pozostaje jeszcze wymiar duchowy – łączność z Absolutem, którego
biegun wydaje się ziemską soczewką.Tak jakby z głębi
mrocznych lodowych szczelin spoglądało na człowieka
coś więcej niż tylko sonary amerykańskich i rosyjskich
łodzi atomowych. O ile więc w wymiarze fizycznym więcej osiągnąć nie mogłem, o tyle dla rozwoju duchowego
bieguny były dopiero początkiem drogi”.1

1 Cyt. za: M. Kamiński, Pielgrzym, https://businessandprestige.pl/marek-kaminski-pielgrzym/ [dostęp: 27.05.2019].
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TRANSCENDERE

1

Antoni Kępiński – lekarz psychiatra, filozof miał
podobno kiedyś powiedzieć, że poznanie człowieka
mieści się w nieskończoności. Kępiński zauważa, że
„człowiek musi »przetrawić siebie«, aby umieścić
siebie na takiej płaszczyźnie życia, na której poczuje
się najbardziej »sobą i u siebie«”.2 Notorycznie zauważalny brak „tego czegoś”, jakieś niedookreślenie
współgrają z granicami poznania tajemnicy ludzkiego
szczęścia. Odczuwamy niedosyt.
Niektórzy odróżniają szczęście od „poczucia” szczęścia. A może należałoby powiedzieć, że
najbardziej z nich pewne jest – „przeczucie” szczęścia. Po wszystkim, co zostało powiedziane do tej
pory, nie mogę powiedzieć, że o szczęściu wiem
dużo więcej, niż przedtem.

Utwierdziłam się jednak w przekonaniu, że szczęście
to:
a) coś bardziej trwałego, niż ulotnego,
b) coś bardziej umocnione sensem niż
pozbawione trudności,
c) stan bardziej wewnętrzny niż zewnętrzne doznanie,
d) wartość bardziej duchowa niż namacalna przyjemność,
e) przewaga więzi nad samotnością,
f) wiara w Obecność bardziej niż ucieczka
w próżnię,
g) coś, co sama buduję w drodze – tak
samo, jak oczekuję z nadzieją na finale tej
drogi.
Pozostaje nam uszanować indywidualne podejście
do szczęścia z otwartością na bycie inspirowanym
przez szczęśliwych ludzi, którymi możemy stawać
się my sami.

1 Łac. transcendere – wychodzić poza granice.
2 J. Tischner, Ludzie z kryjówek [w:] Józef Tischner, O człowieku, dz. cyt., s. 210.
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Z wykształcenia – polonista. Z zawodu – nauczyciel, trener, menadżer. Zaangażowana przez wiele lat w działalność Stowarzyszenia WIOSNA w Krakowie, m.in. jako współtwórca projektu Akademia Przyszłości czy dyrektor ds. personalnych. Aktualnie pełni rolę dyrektora w jednej z krakowskich szkół. Nieustannie fascynuje
ją praca z ludźmi i jak wiele zależy od ich wzajemnych relacji w każdym z miejsc, które tworzą. Czas wolny
wypełnia najczęściej kolejnym szlakiem w Beskidach lub dobrą kawą z przyjaciółmi. Wydaje się, że pytania
o świat, życie i jego tajemnice to jej największa pasja.

