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Wstęp

Książka ta zawiera metody przydatne w diagno-
zowaniu własnej osobowości. To istotne ogniwo 
w łańcuchu czynności zmierzających do budze-
nia drzemiącego w każdym z nas potencjału. 
Czy wiesz, kim jesteś i jaki jesteś? Czy próbo-
wałeś z odwagą spojrzeć na siebie i nazwać ce-
chy, które Cię charakteryzują? Czy zauważyłeś, 
w jakim stopniu Twoje postępowanie zależy od 
nawyków – dobrych i złych? Czy masz świado-
mość swoich mocnych i słabych stron? Tylu rze-
czy się uczymy w życiu, a tak rzadko uczymy 
się siebie!

Jeśli chcemy zbudować dom, musimy utwar-
dzić podłoże, na którym ma stanąć, a jeśli chce-
my osiągnąć spełnienie, musimy poznać siebie.

Wokół widujemy ludzi, którzy spełniają się 
w każdej dziedzinie. Są świetni w pracy, mają 



poukładane życie rodzinne, znajdują czas na 
rozwijanie zainteresowań.

Co robią, że tak znakomicie im wszystko wy-
chodzi? Obserwując to z zewnątrz, często mówi-
my: przypadek, niezwykły fart, odziedziczony 
talent. Niekiedy mamy wrażenie, że los podaje 
im sukces i radość życia na tacy. To opinia nie-
prawdziwa i krzywdząca, krzywdząca nie ich, 
lecz nas samych! Powoduje, że automatycznie 
czujemy się zwolnieni z odpowiedzialności za 
własny los. Uznajemy, że nie ma sensu się sta-
rać, skoro szczęście i spełnienie zależy wyłącz-
nie od zwykłego zbiegu okoliczności lub genów.

☼
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Rozdział 1

Osobowość człowieka –  
co to takiego?

Wystarczy rozejrzeć się w najbliższym otocze-
niu, żeby dostrzec, że ludzie – mimo przynależ-
ności do tego samego gatunku – znacznie różnią 
się między sobą. Różnice nie dotyczą wyłącz-
nie wyglądu zewnętrznego czy takich cech jak 
tembr głosu i sposób poruszania, choć te najła-
twiej zauważyć. Każdy z nas zachowuje się ina-
czej, myśli inaczej, inaczej reaguje na te same 
zdarzenia. To, co jeden uzna za tragedię, dla 
drugiego będzie niewielką przeszkodą do po-
konania. To, co jednego rozśmieszy, dla innego 
będzie żenujące. To, co jeden uzna za warte za-
chodu, drugi odrzuci od razu, z komentarzem: 
„Szkoda się wysilać!”. Podobnych przykładów 
można podać nieskończenie wiele.
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Z czego wynikają te różnice? Ich źródłem jest 
nasza osobowość, zjawisko bardzo dziwne, ale 
niezwykle interesujące. Nie możemy jej poznać 
za pomocą żadnego ze zmysłów. Ujawnia się 
poprzez nasze myślenie, mówienie i postępo-
wanie. Czym jest? Definicji znajdziemy bardzo 
wiele, a psychologowie i myśliciele stale tworzą 
kolejne, zawężając albo poszerzając zakres zna-
czeniowy tego pojęcia. Większość badaczy skła-
nia się ku stwierdzeniu, że osobowość to zbiór 
cech, które decydują o tym, jak myślimy, jak 
odczuwamy, jak traktujemy siebie i innych, jak 
oceniamy wszystko, z czym stykamy się w cią-
gu naszego życia. Osobowość jest niepowtarzal-
na, swoista dla każdego z nas.

Czy cechy osobowości mogą się zmieniać? 
I tak, i nie…

Niektóre są uwarunkowane genetycznie, wy-
nikają z budowy naszego organizmu – i te za-
sadniczo nie ulegają zmianom. Inne jednak po-
jawiają się w wyniku doświadczeń życiowych 
i kontaktów społecznych. Kształtują się od mo-
mentu poczęcia aż do śmierci. Najwięcej ich 
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powstaje i utrwala się w dzieciństwie, dlatego 
mówimy, że to ten okres decyduje o jakości do-
rosłego życia człowieka.

Jeśli będziemy świadomi możliwości zmia-
ny pewnych cech osobowości, możemy na nie 
wpływać, celowo je wzmacniać bądź osłabiać, 
i w ten sposób przyjmować odpowiedzialność 
za siebie oraz za własne szczęście.

Co składa się na osobowość? Jest wiele teo-
rii próbujących to opisać. Jedna z najszerszych 
wymienia wśród składników osobowości: tem-
perament, popędy, potrzeby, wartości, postawy, 
zdolności, zainteresowania, obraz samego siebie 
i świata oraz inteligencję w jej różnych wymia-
rach.

Temperament decyduje o tym, w jaki sposób 
reagujemy na otoczenie. Temperament jest wro-
dzony i uwarunkowany fizjologicznie. Podlega 
pewnym modyfikacjom w procesach dojrzewa-
nia i starzenia się, ale nie można go zmienić cał-
kowicie. To istotna informacja! Nie zatrzymamy 
wypracowanych cech na dłużej, jeśli będą z nim 
sprzeczne.
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Pierwsza koncepcja temperamentu powstała 
już kilkaset lat przed naszą erą. Stworzył ją grec-
ki lekarz Hipokrates, a zaproponowaną przez 
niego typologię udoskonalił inny starożytny me-
dyk – Galen. Według nich, każdy człowiek re-
prezentuje jeden z czterech typów charakterolo-
gicznych.

Może być melancholikiem, cholerykiem, san-
gwinikiem lub flegmatykiem.

Kim jesteś według typologii Hipokratesa 
i Galena?

Możesz to sprawdzić, rozwiązując na przy-
kład test zamieszczony w książce Osobowość 
plus autorstwa Florence Littauer1. Warto wy-
konać go samemu i zachęcić do tego członków 
rodziny. Wiedza, jaki typ temperamentu cha-
rakteryzuje każdego z nas, ułatwi wzajemne 
zrozumienie naszych reakcji i potrzeb. Do tego 
będzie można dostosować strategię postępowa-
nia. Rozpoznanie typu temperamentu pozwala 
na układanie właściwych relacji z otoczeniem, 
1 F. Littauer, Osobowość plus. Jak zrozumieć innych przez zrozu-

mienie siebie?, Logos, 1994.
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z poszanowaniem indywidualności każdego 
człowieka. W praktyce oznacza to na przykład, 
że jeśli syn jest flegmatykiem, nie można go po-
pędzać podczas wykonywania zadania i dener-
wować się wolnym tempem jego pracy. Trzeba 
dać mu czas, skupić się na pozytywnych stro-
nach jego działania, którymi będą prawdopo-
dobnie skrupulatność oraz dokładność, i chwa-
lić go za to!

Przedstawiona powyżej typologia tempera-
mentu jest znana, ale nie jedyna. W 1921 roku 
Ernst Kretschmer opracował nową koncepcję, 
wiążąc temperament z budową ciała. Wyróżnił 
trzy zasadnicze typy: asteniczny, pykniczny oraz 
atletyczny.

Typ asteniczny, do którego zaliczył osoby 
wątłe, według jego oceny, charakteryzuje wraż-
liwość i nieśmiałość. Typ pykniczny – otyły 
i niski – cechuje zmienność nastrojów, ale i to-
warzyskość. Osoby typu atletycznego – o mu-
skularnej budowie ciała – są zazwyczaj opano-
wane i nieufne. Czy to się sprawdza? Z moich 
obserwacji wynika, że nie!
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Ale znam ludzi którzy mają inne zdanie w tej 
sprawie .

Jeszcze inną koncepcję stworzył Carl Gustaw 
Jung, który wyróżnił dwa przeciwstawne typy. 
Jednym jest nieśmiały i zamknięty w sobie intro-
wertyk, drugi natomiast to towarzyski i otwarty 
ekstrawertyk.

Ta koncepcja ma wielu zwolenników. Jest też 
co najmniej kilka świetnych książek opisują-
cych ten temat.

Z testu, jaki wypełniłem, wynika, że jestem 
introwertykiem .

Mam szacunek do tej koncepcji, choć mam 
też pewne wątpliwości. Mimo wszystko pole-
cam analizę tego tematu .

Warto też poświęcić chwilę na poznanie kon-
cepcji temperamentu Marlane Miller.

Moim zdaniem, badaczka ta jest wnikliwą 
obserwatorką osobowości człowieka, skupiają-
cą się szczególnie na sposobie myślenia jednost-
ki. Zauważyła, że zasadniczo można rozróżnić 
cztery grupy ludzi: myślicieli, znawców, kon-
ceptualistów i rozjemców. Oto, jak je opisała:
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M y ś l i c i e l. Nie podejmuje decyzji od razu. 
Najpierw ocenia sytuację i zastanawia się, co 
można zrobić. Gdyby któreś rozwiązanie niosło 
ze sobą możliwość konfliktu, będzie dążył do 
ugody, szukał kompromisu. Nie kieruje się emo-
cjami, bo według niego to nieracjonalne i nie 
może przynieść niczego dobrego. Ma dobrze 
rozwiniętą zdolność indukcji, zwraca uwagę na 
wszystkie szczegóły. W istotnych sprawach ni-
gdy nie zmienia zdania, potrafi planować, a tak-
że wyszukiwać różnorodne informacje. Dosko-
nale radzi sobie z analizą i porządkowaniem 
faktów, gorzej jednak wypada w relacjach mię-
dzyludzkich.

Z n a w c a. Reaguje, używając lewej pół kuli 
mózgu. Szybko orientuje się w sytuacji, bez 
głębszej analizy wyciąga wnioski i podejmu-
je decyzje. To powoduje, że ma skłonność do 
upraszczania problemów, myśli w kategoriach 
czarne–białe. Trudno mu pójść na kompro-
mis. W sytuacjach konfliktowych jest skłonny 
do konfrontacji, bo wierzy w zwycięstwo. Nie 
okazuje emocji. Z łatwością dociera do sedna 



18

problemu i formułuje proste logiczne wnioski. 
Przedstawiane przez niego rozwiązania są prak-
tyczne i sensowne, ale nie zawsze uwzględniają 
potrzeby innych. Stąd wynikają jego kłopoty ze 
współpracą w grupie.

K o n c e p t u a l i s t a. Jego reakcje oparte są na 
pracy obu półkul mózgowych. Angażuje kolej-
no prawą, lewą i znowu prawą półkulę mózgu. 
Udziela odpowiedzi ogólnych bądź niejasnych. 
Intuicyjnie wie, jak rozwiązać dany problem, 
ma jednak trudności z przekazywaniem swoich 
przemyśleń innym. Nie zwraca uwagi na deta-
le. Bywa nierozumiany, dlatego raczej stroni od 
towarzystwa. Cechuje go skłonność do ryzyka. 
Chętnie schodzi z utartych szlaków. Ten styl 
myślenia jest typowy dla wizjonerów i wyna-
lazców.

R o z j e m c a. Rozjemca aktywizuje głównie 
prawą półkulę mózgu, czyli szybko udziela odpo-
wiedzi, które są oparte zazwyczaj na emocjach. 
Większą uwagę niż na problemy zwraca na rela-
cje międzyludzkie. Unika konfliktów i konfron-
tacji. Jest przyjacielski, rozmowny i empatyczny. 
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Często żałuje swoich wybuchów emocji. Jest nie-
przewidywalny i spontaniczny. Niekiedy w jed-
nej chwili diametralnie zmienia własne decyzje 
i opinie. Z trudnością oddziela fakty od emocji. 
Nie potrafi być neutralny w ocenach. Kieruje się 
intuicją, łatwo snuje nowe wizje i znajduje wszel-
kie możliwe rozwiązania problemów. Może wy-
wierać inspirujący wpływ na innych.

Kim jesteś? Myślicielem? Znawcą? Koncep-
tualistą? Rozjemcą? Dowiesz się po zrobieniu 
testu. Znajdziesz go w książce Marlane Miller 
Style myślenia2. Ponad 20 lat temu przepro-
wadziłem ten test, stąd wiem, jak się przyda-
je w poznaniu siebie. W moim przypadku oka-
zało się, że jestem konceptualistą. Nie boję się 
wchodzić w nieznane obszary, ale miewam 
kłopoty z przekazywaniem swoich wizji in-
nym. Uświadomienie sobie własnych cech bar-
dzo mi pomogło. Teraz, kiedy chcę przekonać 
kogoś do nowej idei, staram się dobrze do tego 
przygotować.
2 M. Miller, Style myślenia. Zmień swoje życie, nie zmieniając sie-

bie, Rebis, 2000.
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Na tym jednak nie można skończyć poznawa-
nia swojej osobowości.

Zdolności pozwalają na uzyskiwanie pomyśl-
nych, a nawet ponadprzeciętnych rezultatów 
w danej dziedzinie. Człowiek nie może ich na-
być, jest nimi obdarzony. Jednak zdolności tylko 
w kilku procentach decydują o powodzeniu po-
dejmowanych działań.

Reszta to kwestia cech, które można w sobie 
rozwinąć. Przykładami są: wytrwałość w dąże-
niu do celu, wnikliwość pozwalająca znaleźć 
optymalne rozwiązania i odwaga, dzięki któ-
rej mamy siłę, by pokonać lęk i podążyć nową 
 drogą.

Na ludzką osobowość składają się także po-
pędy i potrzeby. Popędy to silne, biologicznie 
uwarunkowane pragnienia człowieka, wymaga-
jące zaspokojenia, trudne do opanowania. Po-
trzeby zaś to stany braków charakteryzujące się 
odczuwanym psychicznie i fizycznie napięciem 
domagającym się redukcji. Abraham Maslow 
ułożył je w hierarchię. Jego zdaniem, w pierw-
szej kolejności człowiek zaspokaja potrzeby 
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fizjologiczne, potem potrzebę bezpieczeństwa 
i afiliacji, czyli przynależności, a następnie mi-
łości, szacunku i uznania społecznego oraz sa-
morozwoju. Przy czym trzeba dodać, że zaspo-
kojenie potrzeb niższego rzędu nie musi być 
całkowite. Świadczą o tym zachowania czło-
wieka w warunkach ekstremalnych. Na przy-
kład mimo pragnienia i głodu potrafi się on 
podzielić minimalną ilością jedzenia i wody. 
Zaspokojenie potrzeby przynależności (więzi 
społecznych) staje się więc ważniejsze od peł-
nej realizacji potrzeb fizjologicznych.

Zaspokajanie potrzeb nie następuje w do-
wolny sposób. Każda społeczność wypracowu-
je własne reguły w tym zakresie. Pozwala to 
na względnie bezkonfliktowe kontakty między 
ludźmi. Reguły te mogą być skodyfikowane lub 
tylko utrwalone zwyczajem społecznym. Przy-
kładami takich kodyfikacji są Dekalog (normy 
religijne) i przepisy tworzone przez systemy 
państwowe (normy prawne), zaś tradycję może 
reprezentować stosunek danej społeczności do 
osób starszych (normy nieformalne).
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Kolejnym składnikiem osobowości są zainte-
resowania. Skąd się biorą? Rodzą się na styku 
potrzeb i zdolności, a polegają na podejmowa-
niu działań przynoszących satysfakcję i zado-
wolenie. Zainteresowania mogą łączyć się z pra-
cą zawodową lub wypełniać czas wolny.

O ile wymienione wyżej składniki osobowości 
w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie 
i niezależne od człowieka, o tyle postawa, cho-
ciaż podobnie jak zainteresowania kształtuje się 
w procesie zaspokajania potrzeb, jest możliwa 
do nauczenia się. W umyśle każdego z nas, świa-
domie bądź nie, powstają emocjonalne reak-
cje na wszystko, czego doświadczamy naszymi 
zmysłami. Tworzą się one na skutek połączenia 
wiedzy wynikającej z doświadczeń życiowych 
ze skłonnością do zachowywania się w określo-
ny sposób w stosunku do danego obiektu. W za-
sadzie możemy wyróżnić trzy rodzaje postaw: 
akceptację, odrzucenie i postawę obojętną, choć 
co do tej trzeciej są wątpliwości. Wielu badaczy 
uważa, że żadna postawa nie może być nazwana 
obojętną, ponieważ jeśli czegoś nie odrzucamy, 
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to znaczy, że się na to zgadzamy, a zgoda jest już 
rodzajem akceptacji.

Do postaw będziemy wracać wielokrotnie, 
gdyż jest to jedno z najważniejszych pojęć psy-
chologii społecznej. I tu mam dla czytelników 
dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła jest taka, że 
postawa może być źródłem stereotypów i uprze-
dzeń, szkodliwych i krzywdzących. Dobra – 
o której już wspominałem – że postawę można 
wykształcić, czyli świadomie zmienić. Czy wi-
dzisz w tym szansę dla siebie?

Ważnym aspektem osobowości, który w du-
żym stopniu wynika z postawy, jest obraz sa-
mego siebie i otaczającego świata. Składa się on 
z uczuć, wyobrażeń oraz wiedzy o sobie i oto-
czeniu. Wszystko, co napotykamy na naszej dro-
dze (łącznie z własną osobą), bez przerwy ob-
serwujemy i oceniamy, czy jest zgodne z naszą 
wiedzą i wyobrażeniami, czy nie. Na dodatek 
przepuszczamy to jeszcze przez filtr emocji.

Elementami obrazu własnej osoby są przeko-
nania związane z wyglądem, samoocena, osza-
cowanie możliwości itp.
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Na obraz świata składają się opinie na temat 
otoczenia, stosunek do niego oraz oczekiwania 
wobec innych ludzi i sytuacji. Łatwo jednak 
możemy się przekonać, że obraz świata (podob-
nie jak samego siebie) nie jest niczym trwałym 
i może się zmienić, jeśli dodamy lub zmienimy 
któryś z elementów wpływających na nasze wi-
dzenie rzeczywistości.

Właściwie prawie nigdy nie możemy być 
pewni, że mamy wszystkie informacje, żeby 
rzetelnie ocenić to, co odbieramy zmysłami. Za-
pach spalenizny może świadczyć o ogromnym 
pożarze albo… o przypalonym obiedzie. Gorz-
ki smak – to może być trucizna albo… lekar-
stwo. Odrażający wygląd wskaże na zaniedba-
nie albo… chorobę. Nie będziesz wiedzieć, póki 
nie zdobędziesz wystarczająco wielu danych na 
temat bodźca, który dotarł do Twojego umysłu.

Wpływ na naszą osobowość ma także inte-
ligencja. Zwróć uwagę: inteligencja, a nie po-
ziom IQ!

Kiedyś uważano te określenia za jednoznacz-
ne, jednak współcześni badacze definiują inteli-
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gencję zupełnie inaczej, o czym szerzej przeczy-
tasz w drugim rozdziale.

Jak kształtuje się osobowość? Można by 
odpowiedzieć jednym zdaniem: osobowość 
kształtuje się pod wpływem otoczenia na bazie 
cech odziedziczonych po przodkach. O tym, że 
w genach została zapisana płeć, wzrost, kolor 
włosów i oczu, wiemy na pewno. Badania wy-
kazują też dziedziczność uzdolnień, skłonności 
do nałogów, otyłości i agresji. Być może dalsze 
poszukiwania doprowadzą do odkrycia odpo-
wiedzialności genów za inne cechy naszej na-
tury.

Rodzicom bardzo pomogłyby testy diagno-
styczne umożliwiające wczesne poznanie bio-
logicznych czynników osobowości dzieci. 
Możliwe byłoby wtedy wzmacnianie odziedzi-
czonych cech pozytywnych i wygaszanie cech 
negatywnych już w najmłodszym wieku. Wie-
dza ta pozwoliłaby także pokierować wykształ-
ceniem potomka tak, aby było zgodne z jego 
predyspozycjami. W rezultacie dziecko miało-
by większe szanse na stanie się człowiekiem 
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szczęśliwym i spełnionym, a o to przecież nam 
wszystkim chodzi.

Na razie jednak musimy zadowolić się obec-
nym stanem wiedzy. Wiemy już jednak sporo!

Czynniki biologiczne to tylko fundament oso-
bowości. Na jego bazie kształtuje nas aktywność 
własna i wpływ otoczenia (celowy bądź mimo-
wolny), i to przez całe życie. Kiedyś sądzono, że 
proces ten kończy się w wieku około 25 lat, teraz 
wiemy, że trwa aż do śmierci człowieka.

Podstawowe struktury osobowości powstają 
już w wieku przedszkolnym, jednak wiele istot-
nych jej elementów pojawia się później. Dopie-
ro w pierwszej fazie wieku szkolnego powstaje 
system osobowo w pierwszej fazie wieku szko

Bardzo ważnym elementem systemu osobo-
wości staje się samoocena. Jeśli jest wysoka, 
towarzyszy jej przekonanie o słuszności wyzna-
wanych zasad oraz wartości, koncentrowanie się 
na teraźniejszości, wiara we własne możliwo-
ści, poczucie równości, radość życia i zaintere-
sowanie potrzebami innych ludzi. To wszystko 
najłatwiej ukształtować w dzieciństwie. Bardzo 
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często jednak rodzice popełniają wiele błędów 
w wychowywaniu własnych dzieci.

Niektórzy zbyt wysoko stawiają poprzeczkę, 
budują atmosferę wiecznego współzawodnic-
twa, raczej karzą niż nagradzają, są zbyt surowi 
i nie pozwalają na żadne dyskusje, co prowadzi 
do zaniżonej samooceny. Inni zaś powielają źle 
rozumiane idee wychowania bezstresowego: nie 
stawiają granic, nadmiernie pobłażają i rozpiesz-
czają, czego efektem jest samoocena nierzeczy-
wista, zbyt wysoka. Konsekwencje obu krańco-
wych postaw są dla dziecka bolesne. Trudno mu 
znaleźć miejsce w społeczeństwie, jest sfrustro-
wane, a świat zewnętrzny kojarzy mu się głów-
nie ze stresem.

W rozwoju osobowości wyróżniamy kilka 
momentów przełomowych.

Często mają one charakter kryzysów. Dotych-
czasowe badania wskazują, że każdy z nas prze-
żywa osiem takich przełomów w ciągu swego 
życia. Wszystkie są jednakowo ważne, bo każdy 
z nich zasadniczo wpływa na jakość egzystencji 
w kolejnych latach. Który jest najbardziej spek-
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takularny? Na pewno okres dojrzewania. Nie-
uniknione są wtedy konflikty z otoczeniem, po-
jawia się wiele dylematów natury filozoficznej 
i egzystencjalnej.

Młodzi ludzie zadają sobie pytania: „Kim 
jestem naprawdę?”, „Co stanowi sens życia?”, 
„Dokąd zmierzam?”.

Dochodzą do tego ważne problemy związa-
ne z płciowością. Nastolatki odrzucają świat 
dorosłych. Rodzice i nauczyciele tracą pozy-
cję autorytetów. Co pojawia się na ich miejscu? 
Nowe wzorce. Mogą być zgubne – często mło-
dzi szukają ich w środowiskach nieaprobowa-
nych przez rodziców. Wszystko to razem stano-
wi tygiel, w którym mieszają się sprawy ważne 
i nieważne. Chwilowe trudności zostają podnie-
sione do rangi najistotniejszych kwestii życio-
wych, a ważne problemy są spychane na dalszy 
plan. Z tego chaosu wyłaniają się po kilku la-
tach zręby dojrzałej osobowości. Jest to okres, 
w którym ustalają się kluczowe indywidualne 
wartości człowieka. Odtąd będą kierowały jego 
życiem.
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Dojrzewanie kończy się w wieku około 25 lat. 
Jednak proces kształtowania osobowości, jak 
już pisałem, trwa do końca życia. Osobowość to 
struktura dynamiczna. Przeobraża się pod wpły-
wem nowych doświadczeń, a tych przecież nie 
brakuje. Codziennie dzieje się coś nowego, spo-
tykamy nowych ludzi, przytrafiają się nam nowe 
sytuacje, podejmujemy nowe wyzwania. Z bie-
giem lat wiele spraw traci na znaczeniu, inne zaś 
na nim zyskują. Tak jest na przykład z płciowo-
ścią człowieka, pragnieniem posiadania dzie-
ci, chęcią zrobienia kariery czy koniecznością 
zmierzenia się z syndromem „pustego gniazda”.

Trudnymi momentami są także wejście 
w wiek średni i starość. Wielu z nas niełatwo 
godzi się z upływającym czasem. Menopau-
za i andropauza zmuszają do refleksji nad eg-
zystencją. Uzmysławiają, że pewien etap życia 
skończył się nieodwołalnie. Jednak osobowość 
nadal podlega ewolucji. Kryzys wywołany wy-
cofaniem się z życia zawodowego (nie zawsze 
na własne życzenie) może spowodować zabu-
rzenia osobowości.
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Człowiek czuje się niepotrzebny i odrzucony, 
nie widzi sensu życia, gorzknieje i zamyka się 
w sobie. Kobiety przeżywają utratę atrybutów 
wzbudzających zainteresowanie mężczyzn, męż-
czyźni zaś chcą utwierdzać się w swej roli poprzez 
kolejne podboje erotyczne, co często kończy się 
kryzysem domowym. Przypada on zwykle na 
i tak trudny okres, kiedy dzieci odchodzą z domu, 
by prowadzić samodzielne życie, a małżonkowie 
próbują określić rzeczywistą wartość związku. 
Czy można coś na to poradzić? Tak! Jeśli zdamy 
sobie sprawę z możliwości pojawienia się takich 
problemów oraz z mechanizmów, które nimi rzą-
dzą, łatwiej będzie nam przetrwać kryzysy lub 
pomóc przejść przez nie przyjaciołom.

Trudnym momentem w życiu jest również 
zakończenie kariery zawodowej. Znajomy opo-
wiadał mi o człowieku, który po przejściu na 
emeryturę niemal z dnia na dzień stał się zrzę-
dliwy i marudny. Trudno było się z nim porozu-
mieć. Z wyglądu pozostał prawie taki sam.

Miał miłą twarz, wyprostowaną sylwetkę 
i świetną formę fizyczną. Jednak po odejściu 
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z pracy zmienił swój stosunek do bliskich. To już 
nie był przyjazny mąż i tata. Najbliżsi iryto wali 
go swoim zachowaniem. Zrobił się drażliwy, 
nie potrafił śmiać się razem z nimi, nie intereso-
wały go problemy żony i dzieci, nie włączał się 
w prace domowe, a jeśli się odzywał, to głównie 
z pretensjami. Rodzina uważała, że to starość 
przyniosła zmiany w charakterze tego człowie-
ka. Okazało się jednak, że przechodzi on kryzys 
typowy dla ludzi, którzy kończą karierę zawodo-
wą. Najbliżsi postanowili mu pomóc. Najpierw 
na wiele propozycji odpowiadał niechęcią. Wy-
dawało mu się, że nic dobrego go już nie spotka. 
Zgodził się w końcu (raczej dla świętego spo-
koju) uczestniczyć w zajęciach dla ludzi w jego 
wieku. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. 
Starszy pan miał dokąd wyjść, znalazł nowych 
znajomych, z którymi z przyjemnością spędzał 
czas. Stał się znowu przyjaznym, ciepłym i mi-
łym członkiem rodziny, z którym można było 
rozmawiać o wszystkim.

Rozejrzyj się! Zapewne i Ty masz w rodzinie 
starszą osobę, która straciła pracę lub przeszła 



na emeryturę. Pomóż jej znaleźć nową formę 
aktywności. Może to być osiedlowe koło sza-
chowe lub gimnastyka dla seniorów, inny rodzaj 
pracy albo wolontariat. Wskaż kierunki. Jeśli 
zainteresujesz starszego człowieka propozycją 
wyjścia z domu, to wybór zajęcia nie będzie już 
taki trudny. Ważne, by sprawiało mu to satys-
fakcję i dawało poczucie przynależności do spo-
łeczeństwa mimo zmienionej sytuacji życiowej.

Treści zawarte w tym rozdziale powinny nam 
uświadomić, że nie można swoich niepowodzeń 
zrzucać na osobowość, bo choć niektóre jej ele-
menty są niezmienne, to nad innymi możemy 
z powodzeniem pracować!

☼



123

O autorze

Andrzej Moszczyński od 30 lat aktywnie zajmuje się 
działalnością biznesową. Jego główną kompetencją jest 
tworzenie skutecznych strategii dla konkretnych obsza-
rów biznesu.

W latach 90. zdobywał doświadczenie w branży re-
klamowej – był prezesem i założycielem dwóch spółek 
z o.o. Zatrudniał w nich ponad 40 osób. Spółki te były 
liderami w swoich branżach, głównie w reklamie ze-
wnętrznej – tranzytowej (reklamy na tramwajach, auto-
busach i samochodach). W 2001 r. przejęciem pakietów 
kontrolnych w tych spółkach zainteresowały się dwie 
firmy: amerykańska spółka giełdowa działająca w po-
nad 30 krajach, skupiająca się na reklamie radiowej i re-
klamie zewnętrznej oraz największy w Europie fundusz 
inwes tycyjny. W 2003 r. Andrzej sprzedał udziały w tych 
spółkach inwestorom strategicznym.

W latach 2005-2015 był prezesem i założycielem 
spółki, która zajmowała się kompleksową komercjali-
zacją liderów rynku deweloperskiego (firma w sumie 
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sprzedała ponad 1000 mieszkań oraz 350 apartamentów 
hotelowych w systemie condo).

W latach 2009-2018 był akcjonariuszem strategicz-
nym oraz przewodniczącym rady nadzorczej fabryki 
urządzeń okrętowych Expom SA. Spółka ta zasięgiem 
działania obejmuje cały świat, dostarczając urządzenia 
(w tym dźwigi i żurawie) dla branży morskiej. W 2018 r. 
sprzedał pakiet swoich akcji inwestorowi branżowemu.

W 2014 r. utworzył w USA spółkę LLC, która dzia-
ła w branży wydawniczej. W ciągu 14 lat (poczynając 
od 2005 r.) napisał w sumie 22 kieszonkowe poradniki 
z dziedziny rozwoju kompetencji miękkich – obszaru, 
który ma między innymi znaczenie strategiczne dla bu-
dowania wartości niematerialnych i prawnych przedsię-
biorstw. Poradniki napisane przez Andrzeja koncentrują 
się na przekazaniu wiedzy o wartościach i rozwoju oso-
bowości – czynnikach odpowiedzialnych za prowadze-
nie dobrego życia, bycie spełnionym i szczęśliwym.

Andrzej zdobywał wiedzę z dziedziny budowania 
wartości firm oraz tworzenia skutecznych strategii przy 
udziale następujących instytucji: Ernst & Young, Gallup 
Institute, PricewaterhauseCoopers (PwC) oraz Harward 
Business Review. Jego kompetencje można przyrównać 
do pracy stroiciela instrumentu.

Kiedy miał 7 lat, mama zabrała go do szkoły mu-
zycznej, aby sprawdzić, czy ma talent. Przeszedł test 
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pozytywnie – okazało się, że może rozpocząć eduka-
cję muzyczną. Z różnych powodów to nie nastąpiło. 
Często jednak w jego książkach czy wykładach można 
usłyszeć bądź przeczytać przykłady związane ze świa-
tem muzyki.

Dlaczego można przyrównać jego kompetencje do 
pracy stroiciela na przykład fortepianu? Stroiciel udo-
skonala fortepian, aby jego dźwięk był idealny. Każdy 
fortepian ma swój określony potencjał mierzony jako-
ścią dźwięku – dźwięku, który urzeka i wprowadza lu-
dzi w stan relaksu, a może nawet pozytywnego ukoje-
nia. Podobnie jak stroiciel Andrzej udoskonala różne 
procesy – szczególnie te, które dotyczą relacji z inny-
mi ludźmi. Wierzy, że ludzie posiadają mechanizm psy-
chologiczny, który można symbolicznie przyrównać do 
mentalnego żyroskopu czy mentalnego noktowizora. 
Rola Andrzeja polega na naprawieniu bądź wprowadze-
niu w ruch tych „urządzeń”.

Żyroskop jest urządzeniem, które niezależnie od 
komplikacji pokazuje określony kierunek. Tego typu 
urządzenie wykorzystywane jest na statkach i w samolo-
tach. Andrzej jest przekonany, że rozwijanie koncentra-
cji i wyobraźni prowadzi do włączenia naszego mental-
nego żyroskopu. Dzięki temu możemy między innymi 
znajdować skuteczne rozwiązania skomplikowanych 
wyzwań.
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Noktowizor to wyjątkowe urządzenie, które umożli-
wia widzenie w ciemności. Jest wykorzystywane przez 
wojsko, służby wywiadowcze czy myśliwych. Życie 
Andrzeja ukierunkowane jest na badanie tematu źródeł 
wewnętrznej motywacji – siły skłaniającej do działania, 
do przejawiania inicjatywy, do podejmowania wyzwań, 
do wchodzenia w obszary zupełnie nieznane. Andrzej 
ma przekonanie, że rozwijanie poczucia własnej war-
tości prowadzi do włączenia naszego mentalnego nok-
towizora. Bez optymalnego poczucia własnej wartości 
życie jest ciężarem.

W swojej pracy Andrzej koncentruje się na procesach 
podnoszących jakość następujących obszarów: właściwe 
interpretowanie zdarzeń, wyciąganie wniosków z anali-
zy porażek oraz sukcesów, formułowanie właściwych 
pytań, a także korzystanie z wyobraźni w taki sposób, 
aby przewidywać swoją przyszłość, co łączy się bezpo-
średnio z umiejętnością strategicznego myślenia. Umie-
jętności te pomagają rozumieć mechanizmy wywierania 
wpływu przez inne osoby i umożliwiają niepoddawanie 
się wszechobecnej indoktrynacji. Kiedy mentalny nok-
towizor działa poprawnie, przekazuje w odpowiednim 
czasie sygnały ostrzegające, że ktoś posługuje się mani-
pulacją, aby osiągnąć swoje cele.

Andrzej posiada również doświadczenie jako prele-
gent, co związane jest z jego zaangażowaniem w działa-



nia społeczne. W ostatnich 30 latach był zapraszany do 
udziału w różnych szkoleniach i seminariach, zgroma-
dzeniach czy kongresach – w sumie jako mówca wystą-
pił ponad 700 razy. Jego przemówienia i wykłady znane 
są z inspirujących przykładów i zachęcających pytań, 
które mobilizują słuchaczy do działania.
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Opinie o książce

Małe dziecko przychodzi na świat bez instrukcji obsługi, 
o czym boleśnie przekonują się kolejne pokolenia mło-
dych rodziców. A jednak mimo tej pozornej przeszkody 
ludzkość była i jest w stanie poradzić sobie z tym wy-
zwaniem. Jak? Młodzi rodzice szybko uczą się – głów-
nie metodą prób i błędów – jak zaspokajać potrzeby 
swojego dziecka. Rodzicielstwo to ciekawa mieszanka 
zaufania do własnej intuicji, pomocy bliskich i odwoła-
nia do wiedzy ekspertów. To nie stały zestaw umiejętno-
ści, które ujawniają się w chwili narodzin dziecka, lecz 
raczej proces nabywania nowych umiejętności dostoso-
wanych do potrzeb i rozwoju własnych pociech.

Nie inaczej jest w przypadku rozpoznania swoich ta-
lentów i wykorzystania ich w codziennym życiu. Nie 
są to zdolności, jakie nabywa się po przeczytaniu jed-
nej książki lub uczestniczeniu w weekendowych warsz-
tatach, lecz raczej droga, na którą się wchodzi świado-
mie i którą podąża przez resztę życia. Wybierając się 
w podróż, zwykle pakujemy ze sobą przewodnik i mapę, 
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dlatego też podczas podróży do własnego wnętrza tak-
że warto sięgnąć po jakiś przewodnik. Seria książek au-
torstwa Andrzeja Moszczyńskiego jest właśnie takim 
przewodnikiem, zawierającym cenne podpowiedzi oraz 
techniki odkrywania i wykorzystywania swoich talen-
tów. Autor nie stawia się w pozycji eksperta wiedzącego 
lepiej, co jest dla nas dobre, lecz raczej doradcy odwołu-
jącego się szeroko do filozofii, literatury, współczesnych 
technik doskonalenia osobowości i własnych doświad-
czeń. Zdecydowanymi mocnymi stronami tej serii są 
przykłady z życia ilustrujące prezentowane zagadnienia 
oraz bogata bibliografia służąca jako punkt do dalszych 
poszukiwań dla wszystkich zainteresowanych doskona-
leniem osobowości. Uważam, że seria ta będzie pomoc-
na dla każdego zainteresowanego świadomym życiem 
i rozwojem osobistym.

Ania Bogacka
Editorial Consultant and Life Coach

* * *

Na rynku książek wybór poradników jest ogromny, ale 
wśród tego ogromu istnieją jasne punkty, w oparciu 
o które można kierować swoim życiem tak, by osiągnąć 
spełnienie. Samorealizacja jest osiągana poprzez mą-



drość i świadomość. To samo sprawia, że książki An-
drzeja Moszczyńskiego są tak użyteczne i podnoszące 
na duchu. Dzielenie się mądrością w formie przykładów 
wielu historycznych postaci oświetla drogę w tej kluczo-
wej podróży. Każda z książek Andrzeja jest kompletna 
sama w sobie, jednak wszystkie razem stanowią zestaw 
narzędzi, przy pomocy których każdy z nas może ulep-
szyć umysł i serce, aby ostatecznie przyjąć proaktywną 
i współczującą postawę wobec życia. Jako osoba, która 
badała i edytowała wiele tekstów z filozofii i duchowo-
ści, mogę z entuzjazmem polecić tę książkę.

Lawrence E. Payne





OFERTA WYDAWNICZA  
Andrew Moszczynski Group sp. z o.o.
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