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Pozwolenie na grzeszenie.
Dlaczego dobre uczynki
stajÈ siÚ przyzwoleniem
na zïe postÚpowanie

P

odczas kaĝdej edycji mojego kursu The Science of Willpower
wydarza siÚ jakiĂ skandal, który doskonale ilustruje teorie
uzasadniajÈce, dlaczego tracimy samokontrolÚ. WĂród przy-

kïadów znajdujÈ siÚ historie Teda Haggarda, Eliota Spitzera, Johna
Edwardsa, Tigera Woodsa. Obecnie obchodzÈ nas one tyle co zeszïoroczny Ăniegi, niemniej rzadko siÚ zdarza, by w danym tygodniu nie
i

Dla tych, którzy nie pamiÚtajÈ (albo nie wiedzÈ), streszczam historie skan-

dali, które staïy siÚ udziaïem wymienionych osób. CieszÈcy siÚ popularnoĂciÈ
amerykañski pastor Ted Haggard, który wystÚpowaï przeciwko równouprawnieniu osób homoseksualnych, zostaï przyïapany na seksie i zaĝywaniu narkotyków
z mÚskÈ prostytutkÈ; Eliot Spitzer, byïy gubernator stanu Nowy Jork wytrwale
zwalczajÈcy korupcjÚ, okazaï siÚ staïym klientem sutenera, w sprawie którego
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gruchnÚïa nowina o jakimĂ prawym obywatelu — polityku, przywódcy
religijnym, policjancie, nauczycielu, sportowcu — który szokuje Ăwiat
spektakularnÈ klÚskÈ swojej siïy woli.
Interpretacja tego rodzaju zdarzeñ w Ăwietle granic samokontroli
wydaje siÚ co najmniej kuszÈca. Wszyscy ci ludzie dziaïali przecieĝ pod
ogromnÈ presjÈ bardzo wielu czynników — od morderczego harmonogramu pracy zawodowej po koniecznoĂÊ kontrolowania swojego
wizerunku publicznego 24 godziny na dobÚ. Jasne jest, ĝe „miÚĂnie”
samokontroli tych osób mogïy byÊ wyczerpane, siïa woli zuĝyta, poziom
cukru we krwi niski, a protestujÈca przeciwko temu wszystkiemu kora
przedczoïowa juĝ ledwo zipaïa. Poza tym kto wie: byÊ moĝe wszyscy ci
ludzie byli wtedy na diecie?
Taka odpowiedě jednak byïaby pewnie za prosta (chociaĝ — jestem
tego pewna — jakiĂ adwokat wypróbuje jÈ kiedyĂ na ïawie przysiÚgïych). Nie kaĝda chwila sïaboĂci samokontroli Ăwiadczy o faktycznej
i caïkowitej jej utracie. Czasami Ăwiadomie poddajemy siÚ pokusie.
Aby dobrze zrozumieÊ, dlaczego w pewnych momentach koñczy siÚ
nam siïa woli, potrzeba innego wyjaĂnienia, raczej psychologicznego
niĝ fizjologicznego. Nie wszystkim nam grozi udziaï w seksaferze,
która wywoïa ĂwiatowÈ histeriÚ, wszystkim nam jednak grozi do pewnego stopnia hipokryzja w zakresie siïy woli — nawet jeĝeli sprowadza
siÚ wyïÈcznie do oszustw zwiÈzanych z postanowieniami noworocznymi. Aby nie pójĂÊ w Ălady naszych bohaterów z pierwszych stron

toczyïo siÚ federalne Ăledztwo; niedoszïy kandydat demokratów na prezydenta
Stanów Zjednoczonych John Edwards podczas kampanii deklarowaï wartoĂci
rodzinne i w tym samym okresie zdradzaï ĝonÚ umierajÈcÈ na raka; Ăwiatowej
sïawy golfista Tiger Woods, znany z samodyscypliny, okazaï siÚ seksoholikiem.
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gazet, musimy ponownie przemyĂleÊ zaïoĝenie, wedïug którego kaĝda
klÚska siïy woli stanowi konsekwencjÚ ludzkiej sïaboĂci. W pewnych
przypadkach bowiem stajemy siÚ ofiarami wïasnego sukcesu w zakresie samokontroli. Zastanowimy siÚ wiÚc, dlaczego czynione postÚpy
mogÈ — paradoksalnie — szkodziÊ motywacji, dlaczego optymizm moĝe
skutkowaÊ folgowaniem sobie, a takĝe dlaczego wysokie mniemanie
o wïasnej cnocie stanowi najkrótszÈ drogÚ do wystÚpku. Wkrótce siÚ
przekonamy, ĝe w kaĝdym z tych przypadków kapitulacja stanowi
pewien wybór, który bynajmniej nie jest nieuchronny. DziÚki temu,
ĝe zobaczymy, jak okazujemy samym sobie pobïaĝanie, dowiemy siÚ,
jak mimo wszystko trzymaÊ siÚ obranego kursu.

NIE ¥WI}CI GARNKI LEPIk
Chciaïabym CiÚ teraz poprosiÊ o ocenÚ poniĝszych zdañ wedïug
skali: „zupeïnie siÚ nie zgadzam”, „raczej siÚ nie zgadzam”, „raczej siÚ
zgadzam”, „caïkowicie siÚ zgadzam”. Pierwsze zdanie brzmi tak: „WiÚkszoĂÊ kobiet nie jest szczególnie mÈdra”. A drugie tak: „WiÚkszoĂÊ
kobiet bardziej siÚ nadaje do siedzenia w domu i zajmowania siÚ dzieÊmi
niĝ do pracy”.
Wyobraě sobie teraz, ĝe stawiasz te pytania studentom Princeton
University. Jeĝeli bÚdziesz mieÊ doĂÊ szczÚĂcia, studentki nie powiedzÈ
Ci nic o wypchaniu siÚ swoim badaniem i gïupimi zdankami. Nawet
studenci prawdopodobnie zupeïnie siÚ nie zgodzÈ z tymi seksistowskimi stwierdzeniami. Gdy jednak poprosisz tÚ samÈ grupÚ o ocenÚ
nieco innych zdañ — „CzÚĂÊ kobiet nie jest szczególnie mÈdra” i „CzÚĂÊ
kobiet bardziej siÚ nadaje do siedzenia w domu i zajmowania siÚ dzieÊmi
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niĝ do pracy” — wówczas okaĝe siÚ, ĝe juĝ nie tak ïatwo je odrzuciÊ jako
nieprawdziwe. Stwierdzenia te mogÈ siÚ wydaÊ nieco seksistowskie,
trudno bÚdzie jednak dyskutowaÊ z okreĂleniem „czÚĂÊ”.
Ocena powyĝszych zdañ stanowiïa czÚĂÊ badania, które przeprowadzili Benoît Monin i Dale Miller, psycholodzy z Princeton University
zajmujÈcy siÚ stereotypami i procesami podejmowania decyzji1. Jak
ïatwo zgadnÈÊ, studenci wspomnianej uczelni, poproszeni o ocenÚ
dwóch pierwszych zdañ, natychmiast je odrzucili, jako niezgodne
z wïasnymi przekonaniami. Ci jednak, którzy oceniali zdania z kwantyfikatorem „czÚĂÊ”, przyjÚli bardziej neutralnÈ postawÚ.
Po ocenieniu zdañ poproszono studentów o dokonanie wyboru
podczas wyobraĝonego procesu rekrutacji. Badani mieli zaopiniowaÊ
kilkoro kandydatów do pracy na wysokim stanowisku w budownictwie
lub finansach, czyli w branĝach uznawanych stereotypowo za zmaskulinizowane. Zadanie byïo tylko pozornie proste, zwïaszcza dla studentów, którzy jeszcze niedawno odrzucili seksistowskie stwierdzenia.
Przecieĝ nie dopuĂciliby do dyskryminacji wysoko wykwalifikowanych
kandydatek! Badacze z Princeton University zaobserwowali sytuacjÚ
odwrotnÈ: studenci, którzy zupeïnie siÚ nie zgodzili z wyraěnie seksistowskimi zdaniami, czÚĂciej wybierali na wspomniane stanowisko
mÚĝczyzn niĝ studenci, którzy niechÚtnie siÚ zgodzili z mniej seksistowskimi zdaniami o „czÚĂci kobiet”. Taki sam schemat wyïoniï siÚ, kiedy
badacze przedstawili studentom stwierdzenia rasistowskie, a nastÚpnie
postawili ich w sytuacji sprzyjajÈcej dyskryminacji rasowej.
Badania te zaszokowaïy wielu ludzi. Psycholodzy dïugo zakïadali,
ĝe gdy ktoĂ deklaruje jakÈĂ postawÚ, to raczej bÚdzie takĝe postÚpowaï
zgodnie z niÈ. Nikt przecieĝ nie chce byÊ hipokrytÈ. Tymczasem nau-
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kowcy z Princeton University odkryli wyjÈtki w naszym pragnieniu
konsekwencji. Gdy trzeba wybieraÊ, co jest dobre, a co zïe, wiÚkszoĂci
z nas nie zaleĝy na moralnej doskonaïoĂci. Wolimy po prostu siÚ czuÊ
raczej dobrzy — w ten sposób dawaÊ sobie przyzwolenie na to, by robiÊ,
co chcemy. UczestniczÈcy we wspomnianym eksperymencie studenci,
którzy odrzucili wyraěnie seksistowskie lub rasistowskie stwierdzenia,
jako niezgodne z wyznawanymi poglÈdami, uwaĝali, ĝe w ten sposób
usankcjonowali swojÈ moralnÈ wiarygodnoĂÊ, udowodnili samym sobie,
ĝe nie sÈ seksistami ani rasistami. To jednak zwiÚkszyïo podatnoĂÊ
badanych na coĂ, co psycholodzy nazywajÈ moral licensing (w wolnym
tïumaczeniu: racjonalizowaniem zachowañ niemoralnych lub samousprawiedliwianiem). Gdy postÚpujemy dobrze, myĂlimy o sobie
dobrze. Oznacza to, ĝe bardziej ufamy wïasnym impulsom, co z kolei
czÚsto polega na tym, ĝe dajemy sobie przyzwolenie na zïe postÚpowanie. Studenci Princeton University przez to, ĝe wczeĂniej odrzucili
seksistowskie i rasistowskie stwierdzenia jako niesïuszne, tak utwierdzili siÚ w wysokim mniemaniu o sobie, ĝe póěniej nieco stracili czujnoĂÊ przy podejmowaniu decyzji, które okazaïy siÚ dyskryminujÈce.
CzÚĂciej ufali swoim subiektywnym odczuciom, rzadziej zaĂ poddawali refleksji to, czy podejmowana decyzja jest spójna z celem wyĝszym, czyli byciem uczciwym. Nie chodzi o to, ĝe studenci chcieli
kogokolwiek dyskryminowaÊ. Po prostu dopuĂcili do tego, ĝe oĂlepiï
ich blask wczeĂniejszych dobrych uczynków, i nie zauwaĝyli krzywdzÈcego charakteru póěniejszych decyzji.
UlegajÈc efektowi racjonalizowania, pozwalamy sobie nie tylko na
to, by postÈpiÊ ěle, lecz takĝe na to, by sobie odpuĂciÊ, kiedy jesteĂmy
proszeni o dobry uczynek2. Na przykïad: ludzie, którzy ïatwo przypominali sobie sytuacje, gdy postÈpili szlachetnie, przekazywali 60 procent
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mniej pieniÚdzy na cele dobroczynne niĝ ci, którzy nie byli w stanie
sobie przypomnieÊ ĝadnego wïasnego dobrego uczynku. W ramach
pewnej symulacji biznesowej kierownictwo fabryki rzadziej decydowaïo siÚ na droĝsze Ărodki, aby zmniejszaÊ iloĂÊ wytwarzanych zanieczyszczeñ, kiedy sobie przypominaïo niedawnÈ sytuacjÚ, w której postÈpiïo etycznie.
Zjawisko samousprawiedliwiania moĝe pomóc nam wyjaĂniÊ, dlaczego czÚĂÊ ludzi, którym „z urzÚdu” przypisuje siÚ wysokie standardy
moralne — ministrowie, politycy wyznajÈcy wartoĂci rodzinne czy
adwokaci zwalczajÈcy korupcjÚ — potrafi siÚ usprawiedliwiaÊ z powaĝnych wpadek, czy bÚdzie to ĝonaty teleewangelista uprawiajÈcy seks ze
swojÈ sekretarkÈ, czy konserwatysta fiskalny wykorzystujÈcy publiczne
Ărodki na remont swojego domu, czy teĝ policjant stosujÈcy zbyt duĝÈ
siïÚ fizycznÈ w stosunku do przestÚpcy, który nie stawia oporu. WiÚkszoĂÊ ludzi, jeĝeli uwaĝa swoje postÚpowanie za szlachetne, nie zastanawia siÚ nad wïasnymi impulsami, przy czym funkcje sprawowane
przez niektóre osoby dodatkowo przypominajÈ im ciÈgle o ich „cnotliwoĂci z urzÚdu” wïaĂnie.
Dlaczego zajmujemy siÚ dyskryminacjÈ i seksaferami, a nie dietÈ czy
kunktatorstwem? Bo czymĝe innym jest wyzwanie dla siïy woli, jeĝeli
nie bitwÈ miÚdzy cnotÈ a wystÚpkiem? Kiedy tylko nadajemy czemuĂ
wymiar moralny, wywoïujemy efekt samousprawiedliwienia. Jeĝeli
sobie mówimy, ĝe jesteĂmy „dobrzy”, kiedy chodzimy na treningi,
a „ěli”, kiedy tego nie robimy, to roĂnie prawdopodobieñstwo, ĝe skoro
poÊwiczymy dzisiaj, odpuĂcimy jutro. Spróbuj sobie mówiÊ, ĝe jesteĂ
„dobrym czïowiekiem”, gdy pracujesz nad waĝnym projektem, a „zïym”,
gdy to odkïadasz — wtedy okaĝe siÚ, ĝe jeĝeli popracujesz nad projektem choÊ trochÚ przed poïudniem, to juĝ po poïudniu sobie pofolgu-
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jesz. Krótko mówiÈc: zawsze kiedy odczuwamy sprzeczne pragnienia,
to „bycie dobrymi” daje nam pozwolenie na „bycie trochÚ zïymi”3.
Co waĝne: nie jest to kwestia wyïÈcznie spadku poziomu cukru we
krwi czy sïabniÚcia siïy woli. Kiedy psycholodzy pytajÈ ludzi o kontrolowane folgowanie sobie, ci utrzymujÈ, ĝe majÈ poczucie kontroli
nad wïasnymi decyzjami, a nie poczucie jej utraty. Ponadto nie majÈ
poczucia winy, przeciwnie: czujÈ siÚ dumni z siebie, bo oto otrzymujÈ
nagrodÚ. „PostÈpiïem tak szlachetnie, ĝe zasïuĝyïem sobie na drobnÈ
przyjemnoĂÊ” — wyjaĂniajÈ4. Takĝe tego rodzaju poczucie (ĝe coĂ nam
siÚ naleĝy) bardzo czÚsto stanowi przyczynÚ naszych klÚsk. Potrafimy
momentalnie dostrzec w moĝliwoĂci pofolgowania sobie najlepszÈ
nagrodÚ za wïasnÈ cnotÚ, dlatego równie szybko zapominamy o swoich
celach i ulegamy pokusom.

S C H L E BI A J k C A

LOGIKA SAMOUSPRAWIEDLIWIENIA

Logika racjonalizowania niemoralnych zachowañ nie jest „logiczna”
w Ăcisïym tego sïowa znaczeniu. Przede wszystkim rzadko ma dla nas
jakiekolwiek znaczenie zwiÈzek miÚdzy naszym „dobrym” zachowaniem a „zïym”, które próbujemy usprawiedliwiÊ w danym momencie.
W przypadku klientów, którzy powstrzymali siÚ przed kupieniem czegoĂ, co ich kusiïo, istnieje wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe po powrocie
do domu zjedzÈ coĂ kuszÈcego5. Z kolei pracownicy, którzy poĂwiÚcajÈ dodatkowy czas na pracÚ nad projektem, mogÈ siÚ czuÊ usprawiedliwieni, pïacÈc firmowÈ kartÈ kredytowÈ za prywatny zakup.
Wszystko, co tylko schlebia szlachetnoĂci naszego postÚpowania —
nawet sama myĂl o zrobieniu dobrego uczynku — moĝe sprawiÊ, ĝe
zezwolimy sobie na postÚpowanie pod dyktando impulsów. W pewnym
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badaniu poproszono uczestników o wskazanie preferowanego typu
wolontariatu: nauczania dzieci w schronisku dla bezdomnych albo
podjÚcia dziaïañ na rzecz ochrony Ărodowiska. Dokonany wybór nie
znajdowaï przeïoĝenia na faktyczne rozpoczÚcie pracy charytatywnej,
samo jej wyobraĝenie jednak zwiÚkszaïo u badanych chÚÊ na kupienie
sobie markowych dĝinsów. Inne badanie pokazaïo, ĝe juĝ zastanawianie
siÚ nad przekazaniem datku na cele charytatywne — nie rzeczywiste
wrÚczenie komuĂ gotówki — zwiÚkszaïo u uczestników chÚÊ zafundowania sobie czegoĂ w centrum handlowym6. O naszej szczególnej
hojnoĂci Ăwiadczy zaĂ to, ĝe chwalimy samych siebie za coĂ, co mogliĂmy zrobiÊ, ale czego tak naprawdÚ nie zrobiliĂmy. MogliĂmy przecieĝ
zjeĂÊ caïÈ pizzÚ, a zjedliĂmy tylko trzy kawaïki. MogliĂmy kupiÊ nowÈ
szafÚ, a zadowoliliĂmy siÚ tylko nowÈ kurtkÈ. PostÚpujÈc zgodnie z tego
rodzaju pokrÚtnÈ logikÈ, jesteĂmy w stanie zmieniÊ kaĝdy akt dogadzania sobie w powód do dumy. (Czy dopadïo CiÚ kiedykolwiek poczucie winy z powodu dïugu na karcie kredytowej? Niesïusznie! Przecieĝ udaïo Ci siÚ go spïaciÊ — bez koniecznoĂci napadania na bank!).
Tego rodzaju badania dowodzÈ, ĝe w naszym mózgu nie siedzi
ĝaden skrupulatny ksiÚgowy, który by obliczaï, jak szlachetnie postÚpowaliĂmy i na jakÈ nagrodÚ w zwiÈzku z tym zasïugujemy. Przy
ocenie tego, czy zachowaliĂmy siÚ sïusznie i czy jesteĂmy dobrymi
luděmi, kierujemy siÚ raczej wïasnymi odczuciami. Psycholodzy, którzy
badajÈ efekt samousprawiedliwienia, wiedzÈ, ĝe o tym, co jest dobre,
a co zïe, najczÚĂciej rozstrzygamy wïaĂnie w taki sposób7. Po prostu to
odczuwamy, a po logikÚ „wïaĂciwÈ” siÚgamy tylko wtedy, gdy musimy
to uzasadniÊ. Nierzadko nie jesteĂmy w stanie podaÊ logicznego argumentu, który obroniïby nasz osÈd — ale i tak trzymamy siÚ tych wïaĂnie
odczuÊ. Weěmy na przykïad jeden z moralnie wÈtpliwych scenariuszy,
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którymi posïugujÈ siÚ psycholodzy, aby badaÊ, jak oceniamy, co jest
dobre, a co nie: czy uwaĝasz za moralnie akceptowalnÈ sytuacjÚ, kiedy
dorosïy brat i dorosïa siostra uprawiajÈ ze sobÈ seks, jeĝeli oboje tego
chcÈ i stosujÈ antykoncepcjÚ? U wiÚkszoĂci z nas pytanie to wywoïuje
natychmiastowe wewnÚtrzne ukïucie. To jest po prostu zïe. Dopiero
po chwili zaczynamy wysilaÊ umysï, by wyjaĂniÊ, dlaczego tÚ sytuacjÚ
naleĝy uznaÊ za niemoralnÈ.
Jeĝeli zaĂ nie doĂwiadczamy wewnÚtrznego ukïucia, poczucia winy
ani dreszczu niepokoju, to coĂ, o czym myĂlimy, nie wydaje nam siÚ zïe.
WracajÈc do bardziej przyziemnych wyzwañ dla siïy woli: jeĝeli dane
zachowanie (na przykïad kolejna porcja tortu urodzinowego bÈdě jeszcze jeden drobny zakup kartÈ kredytowÈ) nie wywoïuje w nas wyraěnego odczucia, ĝe jest „zïe”, raczej nie kwestionujemy wïasnych
instynktów. W ten wïaĂnie sposób obecne dobre samopoczucie, które
wynika z dobrych uczynków speïnionych w przeszïoĂci, pomaga siÚ
nam rozgrzeszaÊ z folgowania sobie w przyszïoĂci. Gdy uwaĝamy siÚ
za ĂwiÚtych, wówczas perspektywa dogodzenia sobie nie wydaje nam
siÚ zïa. Przeciwnie — wydaje siÚ dobra, jakbyĂmy na niÈ zasïuĝyli.
Jeĝeli zaĂ jedynÈ motywacjÈ dla sprawowania samokontroli jest pragnienie bycia „dobrym czïowiekiem”, bÚdziemy ulegaÊ pokusom za
kaĝdym razem, kiedy tylko dobrze o sobie pomyĂlimy.
Najgorszym aspektem racjonalizowania jest nie tyle jego wÈtpliwa
logika, ile sposób, w jaki popycha nas ona do dziaïania wbrew naszym
interesom. Logika ta przekonuje nas bowiem, ĝe w istocie szkodliwe dla
nas zachowania — czy bÚdzie to odstÈpienie od diety, czy rozsadzenie
budĝetu domowego, czy teĝ tylko pojedyncze sztachniÚcie siÚ — to
„przyjemnoĂÊ”. Czysty obïÚd, ale za pomocÈ tego niewiarygodnie sugestywnego triku umysï przeksztaïca nasze pragnienia w „powinnoĂci”.
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OsÈdy moralne nie motywujÈ nas do tego stopnia, jak chciaïaby
nasza kultura. Idealizujemy nasze pragnienie bycia szlachetnymi. Przy
tym bardzo wielu ludzi uwaĝa, ĝe najbardziej powodujÈ nimi wina
i wstyd. Ale kogo pragniemy oszukaÊ? NajsilniejszÈ motywacjÚ odczuwamy wtedy, gdy moĝemy otrzymaÊ to, czego chcemy, a uniknÈÊ tego,
czego nie chcemy. Analizowanie zachowania w kategoriach moralnych
prowadzi do tego, ĝe czÚĂciej niĝ rzadziej mamy wobec niego mieszane
uczucia. Jeĝeli traktujemy wyzwanie dla siïy woli jako coĂ, co „powinniĂmy” robiÊ, aby byÊ lepszym czïowiekiem, to automatycznie zaczynamy wymyĂlaÊ argumenty, które zanegujÈ zasadnoĂÊ danego kierunku
postÚpowania. Taka jest ludzka natura: sprzeciwiamy siÚ zasadom
narzucanym nam przez innych dla naszego dobra. Jeĝeli zaĂ staramy
siÚ sami narzucaÊ sobie takie zasady ze wzglÚdu na moralnoĂÊ czy
samodoskonalenie, to bardzo szybko poczujemy sprzeciw tej czÚĂci nas
samych, która nie chce byÊ kontrolowana. Zatem mówiÈc sobie tylko
tyle, ĝe Êwiczenia fizyczne, oszczÚdzanie pieniÚdzy czy rzucenie palenia
sÈ wïaĂciwe — a nie sÈ czymĂ, co pomoĝe nam osiÈgnÈÊ wyĝsze cele —
bÚdziemy prawdopodobnie postÚpowaÊ w tych dziedzinach mniej
konsekwentnie.
Aby uniknÈÊ puïapki samousprawiedliwienia, warto oddzieliÊ
powaĝne dylematy moralne od kwestii, które okazujÈ siÚ „tylko” trudne.
Oszustwa podatkowe czy zdrada maïĝeñska sÈ moralnie naganne, ale
juĝ odstÚpstwa od diety odchudzajÈcej nie zaliczymy do grzechów
Ămiertelnych. Mimo to wiÚkszoĂÊ ludzi postrzega wszystkie postacie
samokontroli jako sprawdziany dla swojej moralnoĂci. Zjedzenie deseru,
spanie do póěna, przekroczenie limitu na karcie pïatniczej — uĝywamy
tych kryteriów, aby rozstrzygaÊ, czy jesteĂmy dobrzy, czy ěli. Tymczasem ĝadne z tych zachowañ nie ma tak naprawdÚ wagi wystÚpku czy
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cnoty. Gdy ujmujemy nasze wyzwania dla siïy woli w kategorie moralne,
gubimy siÚ w osÈdzaniu samych siebie i umyka nam sprzed oczu, jak
wyzwania te majÈ pomagaÊ nam osiÈgaÊ to, na czym nam najbardziej
zaleĝy.

POD MIKROSKOPEM: CNOTA I WYST}PEK
W tym tygodniu obserwuj, jak rozmawiasz ze sobÈ i z innymi luděmi o klÚskach
i sukcesach swojej siïy woli.
• Czy mówisz sobie, ĝe jesteĂ „dobrym” czïowiekiem, kiedy udaje Ci siÚ
odnieĂÊ sukces w pracy nad wyzwaniem dla siïy woli, a „zïym”, gdy z czymĂ
zwlekasz albo ulegasz pokusie?
• Czy wykorzystujesz swoje „dobre” zachowanie jako pretekst do pozwolenia
sobie na coĂ „zïego”? Czy jest to tylko niewinna nagroda, czy teĝ coĂ, co
szkodzi Twoim wyĝszym celom?

TRENING

J A K O P O Z W OL E N I E N A J E D Z E N I E ,

CZYLI O NARZECZONEJ, KTÓRA UTYA

TrzydziestopiÚcioletnia Cheryl, która pracowaïa jako doradca finansowy, miaïa za osiem miesiÚcy wyjĂÊ za mÈĝ. Chciaïa przed Ălubem
zrzuciÊ jakieĂ 10 kilogramów, zaczÚïa wiÚc ÊwiczyÊ trzy razy w tygodniu. Problem polegaï na tym, ĝe jasno i wyraěnie widziaïa, ile kalorii
jest warta kaĝda minuta spÚdzona na urzÈdzeniu pozwalajÈcym imitowaÊ wchodzenie po schodach. Gdy Cheryl udawaïo siÚ spaliÊ wiÚcej
kalorii, niĝ zakïadaïa, wówczas zaczynaïa sobie wyobraĝaÊ róĝne smakoïyki, do zjedzenia których zdobywaïa w ten sposób prawo. Chociaĝ
planowaïa równieĝ zmniejszyÊ liczbÚ zjadanych kalorii, to jednak
w dni treningów pozwalaïa sobie zjeĂÊ trochÚ wiÚcej. Kiedy Êwiczyïa
piÚÊ minut dïuĝej, to posypywaïa sobie mroĝony jogurt pïatkami
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czekoladowymi albo piïa drugi kieliszek wina do obiadu. W ten sposób treningi stawaïy siÚ dla Cheryl przepustkÈ do folgowania sobie.
W konsekwencji waga drgnÚïa o póïtora kilograma — ale w niewïaĂciwÈ stronÚ.
TraktujÈc Êwiczenia fizyczne jako sposób „zarabiania sobie” na
jedzenie, Cheryl sama rzucaïa sobie kïody pod nogi na drodze do celu,
jakim byïo schudniÚcie. Aby siÚ wydostaÊ z tej „puïapki”, kobieta
musiaïa zaczÈÊ postrzegaÊ trening jako pierwszy i najwaĝniejszy krok
niezbÚdny do osiÈgniÚcia celu, a zdrowe jedzenie jako drugi, niezaleĝny
od pierwszego krok, który równieĝ musi zrobiÊ. Nie byïy to bowiem
zamienne „dobre” zachowania, a sukces w jednej dziedzinie nie stanowiï przepustki do folgowania sobie w drugiej8.

Nie myl dziaïañ wspierajÈcych osiÈganie celu z celem samym w sobie. Nie odpuszczaj
sobie tylko dlatego, ĝe udaïo Ci siÚ zrobiÊ jednÈ rzecz podporzÈdkowanÈ zamierzonemu celowi. Obserwuj, czy nagradzanie siebie za pojedyncze „wïaĂciwe” dziaïania nie
sprawia, ĝe tracisz z oczu cel zasadniczy.

PROBLEMATYCZNE POST}PY
Nawet jeĝeli postrzegamy wyzwania dla siïy woli jako miarÚ wïasnej
wartoĂci moralnej, nie chroni nas to przed puïapkÈ samousprawiedliwienia. PrzyczynÈ tej sytuacji jest coĂ, co wszyscy Amerykanie instynktownie postrzegajÈ w kategoriach moralnych. Nie, nie chodzi o seks —
chodzi o postÚpy! Rozwój jest dobry, a robienie postÚpów na drodze
do naszych celów jest gwarantem dobrego samopoczucia. Tak dobrego,
ĝe mamy ochotÚ sobie gratulowaÊ: no, naprawdÚ Ăwietna robota!
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Moĝe jednak powinniĂmy zastanowiÊ siÚ dwa razy, zanim przypniemy sobie zïotÈ odznakÚ. Chociaĝ wiÚkszoĂÊ z nas uwaĝa, ĝe czynienie postÚpów na drodze do celu predestynuje do jeszcze wiÚkszych
sukcesów, psycholodzy wiedzÈ, ĝe zdecydowanie za szybko wykorzystujemy swoje osiÈgniÚcia jako preteksty do poluzowania sobie. Ayelet
Fishbach, wykïadowczymi University of Chicago Graduate School of
Business, i Ravi Dhar, wykïadowca Yale School of Management, pokazali, ĝe postÚpy na drodze do celu motywujÈ ludzi do podejmowania
dziaïañ, które przeszkadzajÈ w dÈĝeniu do niego9. W jednym z eksperymentów naukowcy przypomnieli osobom na diecie o tym, ile juĝ
dokonaïy na drodze do idealnej wagi, a nastÚpnie dali do wyboru jabïko
i baton, za pomocÈ których badani mogli sobie pogratulowaÊ osiÈgniÚÊ.
Aĝ 85 procent siÚgnÚïo po baton; tego samego wyboru dokonaïo
58 procent osób na diecie, którym nie przypominano o postÚpach.
W innym badaniu zaobserwowano ten sam efekt w przypadku celów
naukowych: studenci, których chwalono za iloĂÊ czasu przeznaczonego
na naukÚ do egzaminu, chÚtniej spÚdzali wieczór ze znajomymi, grajÈc
w piwnego ping-ponga.
PostÚpy mogÈ nawet sprawiÊ, ĝe porzucimy cel, nad którym tak
ciÚĝko dotÈd pracowaliĂmy, poniewaĝ naruszajÈ równowagÚ siï naszych
rywalizujÈcych ze sobÈ „ja”. PamiÚtamy przecieĝ, ĝe wyzwanie dla siïy
woli obejmuje z definicji dwa sprzeczne cele. CzÚĂÊ naszej osoby myĂli
o interesach dalekosiÚĝnych (takich jak choÊby schudniÚcie), druga
czÚĂÊ zaĂ ĝÈda natychmiastowej gratyfikacji (czekolady!). W obliczu
pokusy „ja” wyĝsze powinno przemawiaÊ gïoĂniej niĝ chÚÊ dogodzenia
sobie. SkutecznoĂÊ samokontroli wywoïuje jednak pewien niezamierzony skutek: tymczasowo satysfakcjonuje „ja” wyĝsze, a wiÚc i ucisza
jego gïos. Gdy zaĂ czynimy postÚpy na drodze do celu dïugofalowego,
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mózg — w którym znajduje siÚ lista kontrolna wielu róĝnych naszych
dÈĝeñ — wyïÈcza procesy umysïowe, które nas kierujÈ w tÚ wïaĂnie
stronÚ, a zwraca uwagÚ na to, czego jeszcze nie osiÈgnÚliĂmy, czyli na
niezaspokojone pragnienie pofolgowania sobie. Psycholodzy nazywajÈ
to zjawisko uwolnieniem celu (ang. goal liberation). Cel, który tïumiliĂmy
za pomocÈ samokontroli, przybiera wtedy na znaczeniu, wskutek czego
kaĝda pokusa staje siÚ tylko bardziej kuszÈca.
Na poziomie praktyki oznacza to, ĝe jeden krok naprzód staje siÚ
przyzwoleniem na dwa kroki wstecz. Ustawienie staïego zlecenia przelewu na konto emerytalne moĝe zadowoliÊ tÚ czÚĂÊ naszej osoby, która
chce oszczÚdzaÊ, ale uwolni przy tym tÚ czÚĂÊ, która ma ochotÚ pójĂÊ
na zakupy; uporzÈdkowanie dokumentów moĝe zadowoliÊ tÚ czÚĂÊ
naszej osoby, która chce pracowaÊ, ale uwolni przy tym tÚ czÚĂÊ, która
ma ochotÚ obejrzeÊ mecz w telewizji. Tak, przez chwilÚ posïuchaliĂmy anioïa siedzÈcego na naszym ramieniu, ale teraz bardziej przekonujÈcy wydaje siÚ jednak diabeï.
Nawet narzÚdzie najbardziej wiarygodne w dÈĝeniu do celu, a mianowicie „lista kontrolna spraw do zrobienia”, moĝe przynieĂÊ odwrotny
skutek. Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ zrobiÊ kompletny spis rzeczy
do wykonania przy projekcie, a nastÚpnie poczuÊ tak wielkie samozadowolenie, by zakoñczyÊ pracÚ nad projektem w danym dniu? JeĂli
tak, to jest nas wiÚcej. SporzÈdzenie listy przynosi takÈ ulgÚ, ĝe bierzemy
satysfakcjÚ pïynÈcÈ z jasnego wskazania, co naleĝy zrobiÊ, za wysiïek
faktycznie podjÚty na drodze do celu. (Albo inaczej: jeden z moich studentów powiedziaï, ĝe uwielbia zajÚcia poĂwiÚcone produktywnoĂci, bo
dziÚki nim ma wraĝenie, iĝ jest bardzo produktywny — i nie jest waĝne
to, ĝe tak naprawdÚ nic nie zostaïo przy tym „wyprodukowane”).
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ChoÊ sprzeczna ze wszystkimi przekonaniami o osiÈganiu celu,
koncentracja na postÚpach moĝe nam utrudniaÊ odniesienie sukcesu.
Nie oznacza to oczywiĂcie, ĝe problemem sÈ postÚpy. Ich potencjalna
problematycznoĂÊ polega na tym, jakie wywoïujÈ w nas uczucie — ale
nawet wtedy sÈ one problematyczne o tyle, o ile posïuchamy tego
uczucia, zamiast trzymaÊ siÚ zamierzonego celu. PostÚpy bywajÈ motywujÈce, wprost inspirujÈ do samokontroli, lecz tylko pod warunkiem
ĝe postrzegamy wïasne dziaïania jako dowody ĂwiadczÈce o naszym
zaangaĝowaniu w dÈĝenie do celu. Innymi sïowy: przyglÈdanie siÚ
dotychczasowym postÚpom musi nas utwierdzaÊ w przekonaniu, ĝe
warto naprawdÚ siÚ troszczyÊ o istotny cel. Tak mocno w tym utwierdzaÊ, ĝe bÚdziemy chcieli robiÊ jeszcze wiÚcej, aby go osiÈgnÈÊ. atwo
spojrzeÊ z takiego punktu widzenia — tyle ĝe na ogóï nie jest to nasze
nawykowe nastawienie. Zazwyczaj bowiem chwytamy siÚ kaĝdego
wykrÚtu.
Dwa odmienne rodzaje nastawienia pociÈgajÈ za sobÈ róĝne konsekwencje. Jeĝeli zapyta siÚ kogoĂ, kto wykonaï pozytywny krok w stronÚ
zamierzonego celu (takiego jak trening, nauka, oszczÚdzanie): „Jak oceniasz swoje postÚpy na drodze do celu?”, to wzroĂnie prawdopodobieñstwo, ĝe zrobi wtedy coĂ, co stoi w sprzecznoĂci z tym celem (na przykïad zrezygnuje z jutrzejszego treningu, wyjdzie ze znajomymi, zamiast
siÚ uczyÊ, kupi sobie coĂ drogiego). Z kolei ktoĂ, kogo siÚ zapyta:
„Jak oceniasz swoje zaangaĝowanie na drodze do celu?”, nie odczuje
pokusy, by postÚpowaÊ w sposób sprzeczny ze swoim dÈĝeniem.
Wystarczy nieco inaczej rozïoĝyÊ akcenty, a powstanÈ wyraěnie
odmienne interpretacje dziaïañ: „Zrobiïem to, poniewaĝ tego chciaïem”,
a nie: „Poradziïem sobie tak Ăwietnie, ĝe teraz mogÚ robiÊ, co chcÚ!”.
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EKSPERYMENT NAD SIk WOLI:
JE¥LI CHCESZ UNIEWA¿NIm POZWOLENIE,
TO PRZYPOMNIJ SOBIE O MOTYWACH SWOICH DZIAA
W jaki sposób koncentrujesz siÚ na swoim zaangaĝowaniu w dÈĝenie do celu,
a nie na czynionych postÚpach? Jednej z moĝliwych strategii moĝna siÚ nauczyÊ
z badania, które przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu w Hongkongu
i University of Chicago. Gdy poproszono studentów, aby przypomnieli
sobie jakÈĂ sytuacjÚ, w której oparli siÚ pokusie, wówczas pojawiï siÚ efekt
racjonalizowania i 70 procent badanych skorzystaïo z pierwszej nadarzajÈcej
siÚ okazji, aby sobie pofolgowaÊ. Kiedy jednak poproszono uczestników
badania o przypomnienie sobie przyczyn, dlaczego tak wtedy postÈpili, efekt
racjonalizowania zniknÈï i 69 procent badanych oparïo siÚ pokusie. W ten
sposób naukowcy odkryli magicznie prosty sposób na stymulowanie samokontroli i wspieranie studentów w dokonywaniu wyborów spójnych z wyĝszymi celami. Przywoïanie przyczyn wïasnego postÚpowania pomaga, poniewaĝ zmienia nastawienie do nagrody w postaci dogodzenia sobie. To, co
rzekomo ma Ci daÊ „zadowolenie”, zaczyna przypominaÊ raczej zagroĝenie
dla Twoich celów (i tym faktycznie jest), a perspektywa pofolgowania sobie traci
na atrakcyjnoĂci. PamiÚtanie o przyczynach wïasnego postÚpowania pomaga
takĝe zauwaĝaÊ inne sposoby na osiÈgniÚcie celu i je wykorzystywaÊ.
NastÚpnym razem, kiedy siÚ przyïapiesz na tym, ĝe wykorzystujesz wczeĂniejsze
„dobre” zachowanie jako przyzwolenie na to, aby sobie dogodziÊ, zatrzymaj siÚ i przypomnij sobie motywy tamtej postawy10.

KIEDY DZI¥ STAJE SI}
PRZYZWOLENIEM NA JUTRO
Czy bÚdziemy siÚ klepaÊ po plecach za poczynione dotÈd postÚpy, czy
teĝ bÚdziemy sobie przypominaÊ, jak to nam siÚ wczoraj udaïo oprzeÊ
pokusie — jesteĂmy skïonni doĂÊ szybko chwaliÊ samych siebie za
wczeĂniejsze „dobre” zachowanie. Tymczasem mÚtna matematyka
efektu racjonalizowania kaĝe nam braÊ pod uwagÚ nie tylko to, co
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miaïo juĝ miejsce. DziÚki niej równie ïatwo patrzymy w przyszïoĂÊ
i chwalimy samych siebie za planowane zachowania. Na przykïad:
w przypadku osób, które zamierzajÈ pójĂÊ na trening po obiedzie, istnieje
wyĝsze prawdopodobieñstwo, ĝe zjedzÈ za duĝy posiïek. Tego rodzaju
nawyk pozwala nam grzeszyÊ dzisiaj, a dawaÊ zadoĂÊuczynienie póěniej — a przynajmniej tak sobie wmawiamy11.

NIE

MÓW

„ H O P ”,

PÓKI NIE PRZESKOCZYSZ

Wyobraě sobie takÈ scenÚ: jest pora obiadowa, masz maïo czasu, a najdogodniejszym miejscem na szybki posiïek jest pobliski fast food.
Starasz siÚ jednak pilnowaÊ wagi i dbaÊ o zdrowie, dlatego postanawiasz
zignorowaÊ najbardziej tuczÈce dania w menu i wchodzisz. StojÈc
w kolejce, zauwaĝasz z radoĂciÈ, ĝe obok tradycyjnych propozycji,
w których zdecydowanie nie brak tïuszczów ani cukrów, znalazïy siÚ
nowe, a mianowicie saïatki. (Fast food znajduje siÚ blisko Twojego
miejsca pracy, wiÚc pewnie zaczniesz tu przychodziÊ nieco czÚĂciej,
niĝ byïoby to wskazane dla Twojej linii. Zachwyca CiÚ, ĝe teraz pozyskasz dodatkowe moĝliwoĂci, które nie bÚdÈ w Tobie wzbudzaÊ poczucia winy). Zatem stojÈc w kolejce, zastanawiasz siÚ, co wybraÊ: mieszankÚ
zielonych saïat czy teĝ saïatkÚ z grillowanym kurczakiem. Kiedy wreszcie stajesz przed kasÈ, sïyszysz, jak z Twoich ust padajÈ sïowa: „ProszÚ
podwójnego cheeseburgera i frytki”.
Co siÚ staïo?!
Moĝe odezwaïy siÚ stare nawyki? ByÊ moĝe zapach frytek pokonaï
Twoje szlachetne zamiary? A czy dasz wiarÚ temu, ĝe samo przyglÈdanie siÚ „zdrowszym” daniom w menu ostatecznie skïoniïo CiÚ do
zamówienia cheeseburgera i frytek?
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Do takich wniosków prowadzi wiele badañ, które przeprowadzili
naukowcy zajmujÈcy siÚ marketingiem z Baruch College przy City
University of New York12. Badaczy zaintrygowaïy doniesienia o tym,
ĝe kiedy McDonald’s dodaï do menu „zdrowsze” dania, to skokowo
wzrosïa sprzedaĝ Big Maców. Aby poznaÊ przyczyny, dlaczego tak siÚ
staïo, naukowcy otworzyli wïasny eksperymentalny fast food. Klientom-badanym podano menu i poproszono o wybór jednego dania.
Wszystkie menu zawieraïy szeroki wybór dañ typowych dla fast foodów,
takich jak frytki czy skrzydeïka kurczaka. Poïowa badanych jednak
otrzymaïa specjalne menu, w których proponowano takĝe zdrowÈ saïatÚ.
W drugim przypadku — kiedy moĝna byïo wybraÊ teĝ saïatÚ — procent „klientów”, którzy wybrali najbardziej niezdrowe i tuczÈce danie,
okazaï siÚ wyĝszy. Ten sam efekt badacze zauwaĝyli przy zakupach
w automacie: kiedy wĂród typowych propozycji „Ămieciowego jedzenia” umieszczono takĝe ciastka o obniĝonej kalorycznoĂci, uczestnicy
eksperymentu czÚĂciej wybierali najbardziej niezdrowÈ przekÈskÚ (którÈ
w tym przypadku byïy ciastka w czekoladzie firmy Oreo).
Jak to siÚ dzieje? Czasami umysï doĂwiadcza tak silnej ekscytacji
w zwiÈzku z moĝliwoĂciÈ postÚpowania zgodnie z zamierzonym celem,
ĝe myli tÚ okazjÚ z satysfakcjÈ pïynÈcÈ z celu juĝ osiÈgniÚtego. Wtedy
cel, który miaï polegaÊ na dokonaniu zdrowego wyboru, ustÚpuje
pierwszeñstwa temu, który jeszcze nie zostaï osiÈgniÚty, czyli natychmiastowej przyjemnoĂci. W konsekwencji czujemy mniejszÈ presjÚ,
aby faktycznie zamówiÊ zdrowe danie, za to silniej doĂwiadczamy chÚci
dogodzenia sobie. Gdy wszystko to zsumujemy, wówczas okaĝe siÚ,
ĝe wïaĂnie w ten (nieracjonalny) sposób przyzwalamy sobie na zamówienie takiej pozycji, która z caïego menu wiÈĝe siÚ z najwiÚkszym
zagroĝeniem zaczopowania tÚtnic, zwiÚkszenia obwodu w pasie oraz
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skrócenia czasu ĝycia. Wspomniane badania podajÈ w wÈtpliwoĂÊ nacisk,
jaki kïadzie publiczna sïuĝba zdrowia na koniecznoĂÊ zamieszczania
co najmniej jednej zdrowej pozycji w szkolnych kawiarniach, automatach i restauracjach sieciowych. Dopóki jednak nie nastÈpi zmiana na
szerokÈ skalÚ — czyli dopóki nie bÚdzie siÚ sprzedawaïo generalnie
zdrowszego jedzenia — istnieje ryzyko, ĝe ludzie bÚdÈ dokonywali jeszcze gorszych wyborów, niĝ gdyby nic nie zrobiono w tej dziedzinie.
ByÊ moĝe masz wraĝenie, ĝe Ciebie ten efekt nie dotyczy — oczywiĂcie, ĝe masz wiÚkszÈ samokontrolÚ niĝ ci wszyscy frajerzy, którzy
uczestniczyli we wspomnianych badaniach! Jeĝeli jednak tak jest, to
znajdujesz siÚ w tarapatach. Badani, którzy przyznawali sobie najwyĝsze
oceny wïaĂnie za samokontrolÚ (zwïaszcza w dziedzinie odĝywiania siÚ),
najczÚĂciej wybierali najbardziej niezdrowy produkt z oferty zawierajÈcej
takĝe produkty zdrowe. Tylko 10 procent samozwañczych gigantów
w zakresie samokontroli wskazaïo na najmniej zdrowy produkt, kiedy
w menu nie byïo saïaty, 50 procent zaĂ wybraïo najmniej zdrowy produkt, gdy oferowano teĝ saïatÚ. Osoby te byÊ moĝe tak gïÚboko wierzyïy, ĝe nastÚpnym razem wezmÈ zdrowe danie, iĝ tym razem nie
miaïy problemu z zamówieniem frytek.
Sytuacje te ilustrujÈ pewien powaĝny bïÈd, który popeïniamy, myĂlÈc
o swoich decyzjach w przyszïoĂci: faïszywie, ale niezmiennie zakïadamy, ĝe jutro dokonamy wyborów innych niĝ dzisiaj. Teraz zapalÚ
sobie jeszcze jednego papierosa, ale jutro z tym koñczÚ. Dzisiaj odpuszczÚ sobie trening, ale jutro na pewno juĝ pójdÚ. Wydam jeszcze trochÚ
na prezenty ĂwiÈteczne, ale potem ĝadnych zakupów przez co najmniej
trzy miesiÈce.
Tego rodzaju optymizm staje siÚ naszÈ przepustkÈ do folgowania
sobie tu i teraz — zwïaszcza jeĝeli wiemy, ĝe wkrótce bÚdziemy mieli
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moĝliwoĂÊ podjÚcia odmiennej decyzji. Na przykïad: naukowcy z Yale
University dali studentom do wyboru jogurt beztïuszczowy i duĝe
ciastko Mrs. Fields. Gdy badani dowiedzieli siÚ, ĝe bÚdÈ mieli moĝliwoĂÊ dokonania takich samych wyborów w nastÚpnym tygodniu,
83,3 procent siÚgnÚïo po ciastko, podczas gdy spoĂród tych, którzy
myĂleli, ĝe jest to jednorazowa okazja, tylko 57,0 procent wskazaïo na
Mrs. Fields. Studenci postÈpili tak samo, gdy wybór dotyczyï bardziej
i mniej wyszukanych rozrywek („Wyksztaïcony i oĂwiecony mogÚ byÊ
za tydzieñ”) oraz mniejszej, ale natychmiastowej nagrody finansowej
i wiÚkszej, ale odroczonej („Teraz potrzebujÚ gotówki, ale w przyszïym tygodniu poczekam na wyĝszÈ kwotÚ”).
Aĝ 67 procent studentów, którym powiedziano, ĝe bÚdÈ mogli
wybieraÊ jeszcze raz w nastÚpnym tygodniu, przewidywaïo, iĝ wtedy
podejmie „szlachetniejszÈ” decyzjÚ. Gdy jednak naukowcy ponownie
zaprosili badanych do laboratorium, tylko 36 procent z nich dokonaïo
odmiennego wyboru. Niemniej jednak czuli siÚ oni znacznie mniej
winni z powodu pierwotnej decyzji o dogodzeniu sobie, kiedy myĂleli,
ĝe nastÚpnym razem to zrekompensujÈ13.

POD MIKROSKOPEM: KREDYT DZI¥, SPATA JUTRO
Kiedy podejmujesz decyzje zwiÈzane ze swoim wyzwaniem dla siïy woli,
obserwuj, czy przychodzÈ Ci do gïowy obietnice dobrego zachowania w przyszïoĂci. Czy mówisz sobie, ĝe dzisiejsze zachowanie zrekompensujesz jutro?
Jaki wpïyw wywiera to na TwojÈ samokontrolÚ dziĂ? Prowadě tego rodzaju
obserwacje przez caïy jeden dzieñ. Czy rzeczywiĂcie robisz to, co deklarujesz, czy teĝ cykl „folgujÚ sobie dzisiaj, a zmieniam siÚ od jutra” zaczyna siÚ
od nowa?
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JUTRO ZAWSZE MAMY CZAS

Optymizm w odniesieniu do przyszïoĂci dotyczy nie tylko naszych
decyzji, lecz takĝe ïatwoĂci, z jakÈ zrobimy to, co teraz deklarujemy.
Psycholodzy jednak wykazali, jak bardzo siÚ mylimy, przewidujÈc, ĝe
póěniej bÚdziemy mieÊ wiÚcej wolnego czasu niĝ teraz14. Ten podstÚp, jakiego uĝywa nasz umysï, zostaï zdemaskowany przez dwóch
profesorów marketingu — Robina Tannera z University of Wisconsin
i Kurta Carlsona z Duke University15. Naukowców zainteresowaïy
bïÚdy popeïniane przez konsumentów w przewidywaniach, jak czÚsto
bÚdÈ korzystaÊ ze sprzÚtu do Êwiczeñ fizycznych (który w 90 procentach przypadków stoi w piwnicy i obrasta kurzem). Tanner i Carlson
byli ciekawi, co takiego ludzie myĂlÈ, wyobraĝajÈc sobie przyszïe wykorzystanie swoich nowych sztang czy przyrzÈdów do robienia „brzuszków”. Czy widzÈ przyszïoĂÊ analogicznÈ do teraěniejszoĂci — peïnÈ
rywalizujÈcych ze sobÈ zobowiÈzañ, czynników rozpraszajÈcych,
codziennego zmÚczenia? Czy teĝ majÈ wizjÚ jakiejĂ rzeczywistoĂci
alternatywnej?
Aby siÚ tego dowiedzieÊ, Robin Tanner i Kurt Carlson poprosili
grupÚ ochotników, aby przewidzieli: „Ile razy (Ărednio) w tygodniu
przez najbliĝszy miesiÈc bÚdziesz ÊwiczyÊ?”. NastÚpnie zadali to samo
pytanie innej grupie — z jednÈ waĝnÈ zmianÈ: „ZakïadajÈc, ĝe ĝyjesz
w Ăwiecie idealnym, ile razy (Ărednio) w tygodniu przez najbliĝszy miesiÈc
bÚdziesz ÊwiczyÊ?”. Szacunki obu grup okazaïy siÚ takie same: pierwsza
bowiem udzielaïa odpowiedzi, jakby z zaïoĝenia odnoszÈc siÚ do „Ăwiata
idealnego”, chociaĝ zostaïa poproszona o przewidzenie prawdziwego,
a nie idealnego zachowania. Patrzymy w przyszïoĂÊ, ale nie widzimy
dzisiejszych wyzwañ. To zaĂ przekonuje nas, ĝe w przyszïoĂci bÚdziemy
mieÊ wiÚcej czasu i energii, aby zrobiÊ to, czego dzisiaj unikamy.
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OdkïadajÈc coĂ na póěniej, czujemy siÚ usprawiedliwieni, poniewaĝ
wierzymy, ĝe zrekompensujemy to przyszïym zachowaniem, nawet
z nawiÈzkÈ.
Trudno jest zmieniÊ tÚ psychologicznÈ skïonnoĂÊ. Próbowano
uzyskaÊ od badanych bardziej realistyczne prognozy, dajÈc dokïadne
instrukcje: „Prosimy o przewidywania nie idealne, ale maksymalnie
realistyczne”. Tymczasem osoby, które otrzymaïy takie wskazówki,
przejawiaïy jeszcze wiÚkszy optymizm, przedstawiajÈc jeszcze wyĝsze
szacunki. Naukowcy postanowili wiÚc sprowadziÊ optymistów na ziemiÚ za pomocÈ konfrontacji z rzeczywistoĂciÈ, po czym zaprosili ich
ponownie dwa tygodnie póěniej i zapytali, ile razy rzeczywiĂcie Êwiczyli.
Podane liczby okazaïy siÚ oczywiĂcie niĝsze od szacunków. Ludzie
przewidywali bowiem swoje zachowanie w Ăwiecie idealnym, ale dwa
ostatnie tygodnie przeĝyli w Ăwiecie rzeczywistym.
NastÚpnie naukowcy poprosili te same osoby, aby spróbowaïy okreĂliÊ, ile razy bÚdÈ ÊwiczyÊ w ciÈgu najbliĝszych dwóch tygodni. Nie
tracÈc optymizmu, badani podali szacunki jeszcze wyĝsze niĝ pierwotne
i znacznie wyĝsze niĝ rzeczywista czÚstotliwoĂÊ Êwiczeñ z minionych
dwóch tygodni. Moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe potraktowali powaĝnie
pierwotnie przewidywanÈ ĂredniÈ, a nastÚpnie przypisali swoim „ja”
z przyszïoĂci dodatkowe Êwiczenia, aby w ten sposób zrekompensowaÊ
dotychczasowe „bardzo kiepskie” wyniki. Zamiast spojrzeÊ na minione
dwa tygodnie jak na rzeczywistoĂÊ, a na swoje pierwotne szacunki jak
na nierealistyczny ideaï, badani uznali minione dwa tygodnie za swoistÈ
anomaliÚ.
Tego rodzaju optymizm jest zrozumiaïy: gdybyĂmy zakïadali, ĝe
nie osiÈgniemy ĝadnego celu, jaki sobie wyznaczamy, to poddalibyĂmy
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siÚ juĝ na starcie. Jeĝeli jednak wykorzystujemy nasze pozytywne oczekiwania, aby usprawiedliwiaÊ obecnÈ biernÈ postawÚ, to rzeczywiĂcie
nie warto nawet wyznaczaÊ sobie celu.

EKSPERYMENT NAD SIk WOLI: JUTRO TO DZI¥
Ekonomista behawioralny Howard Rachlin proponuje ciekawy trik, który
pomaga rozwiÈzaÊ problem ciÈgïego zaczynania od jutra16. Jeĝeli chcesz zmieniÊ jakieĂ swoje zachowanie, próbuj redukowaÊ jego czÚstotliwoĂÊ, a nie samo
zachowanie. Rachlin pokazaï, ĝe palacze, których poproszono, aby starali siÚ
codziennie wypalaÊ tÚ samÈ liczbÚ papierosów, zaczÚli stopniowo jÈ zmniejszaÊ,
mimo ĝe nie zostali poproszeni wprost o ograniczenie palenia. Wedïug ekonomisty strategia ta okazuje siÚ skuteczna, poniewaĝ palacze zostajÈ pozbawieni
typowej podpory poznawczej w postaci udawania, ĝe jutro bÚdzie inne niĝ dziĂ.
Kaĝdy papieros staje siÚ wtedy nie tylko jeszcze jednym wypalonym dzisiaj, ale
takĝe jeszcze jednym wypalonym jutro i pojutrze, i w kolejnych dniach.
W rezultacie kaĝdy papieros zyskuje nowy „ciÚĝar”, co znacznie utrudnia kwestionowanie zdrowotnych konsekwencji wypalenia jednego papierosa.
W tym tygodniu spróbuj wykorzystaÊ radÚ Howarda Rachlina w ramach
wïasnego wyzwania dla siïy woli: postaraj siÚ redukowaÊ czÚstotliwoĂÊ swojego
zachowania z dnia na dzieñ. Postrzegaj kaĝdÈ swojÈ decyzjÚ jako zobowiÈzanie determinujÈce wszystkie Twoje przyszïe wybory. Zamiast wiÚc pytaÊ
siebie: „Czy chcÚ zjeĂÊ ten baton w tej chwili?”, zapytaj: „Czy chcÚ konsekwencji zjedzenia tego batona kaĝdego popoïudnia przez najbliĝszy rok?”.
Jeĝeli odkïadasz coĂ, co musisz zrobiÊ, to zamiast pytaÊ siebie: „Czy wolÚ to
zrobiÊ dzisiaj, czy teĝ jutro?”, zapytaj: „Czy naprawdÚ chcÚ konsekwencji
ciÈgïego odkïadania tego na póěniej?”.

PRZEDKOLACYJNY

WEGETARIANIZM

Jeff, 30-letni analityk systemów sieciowych, byï skonfliktowanym
wewnÚtrznie miÚsoĝercÈ. CiÈgle czytaï o zdrowotnych korzyĂciach pïynÈcych z mniejszego spoĝycia miÚsa, by nie wspomnieÊ o horrorze
samego przemysïu miÚsnego. Lubiï jednak miÚsne burrito, pizzÚ
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pepperoni, hamburgery, bekon do Ăniadania. Wiedziaï, ĝe przejĂcie
na wegetarianizm zmniejszyïoby etyczne niepokoje, ale gdy miaï
w zasiÚgu rÚki kawaïek pizzy, pragnienie bycia „lepszym czïowiekiem”
rozpïywaïo siÚ w parujÈcym topionym serze.
Kiedy Jeff podejmowaï pierwsze próby, aby jeĂÊ mniej miÚsa, pojawiï siÚ pewien twórczy efekt samousprawiedliwienia. MÚĝczyzna
zauwaĝyï, ĝe siÚga po wegetariañski produkt, aby zrównowaĝyÊ „niewïaĂciwoĂÊ” produktu niewegetariañskiego — na przykïad wybieraï
wegetariañskie chili zamiast woïowego, ale nie zastÚpowaï miÚsnego
burrito fasolowym czy ryĝowym. Ponadto wykorzystywaï to, co zjadaï
na Ăniadanie, aby rozstrzygaÊ, czy bÚdzie miaï „dobry dzieñ”, czy „zïy
dzieñ”: kanapka z bekonem i jajkiem zapowiadaïa zïy dzieñ, co oznaczaïo, ĝe Jeff mógï sobie pozwoliÊ na miÚso takĝe na lunch i kolacjÚ;
jutro juĝ (tak sobie mówiï) bÚdzie dobry dzieñ od poczÈtku do koñca.
Zamiast dawaÊ sobie przyzwolenie, aby byÊ „dobrym” w pewne dni,
a „zïym” w inne (co oczywiĂcie przekïadaïo siÚ na wiÚkszÈ liczbÚ dni
zïych niĝ dobrych), Jeff podjÈï wyzwanie zmniejszania czÚstotliwoĂci
niepoĝÈdanego zachowania, a mianowicie przyjÈï strategiÚ „przedkolacyjnego wegetarianizmu” i aĝ do 18 jadï tylko potrawy bezmiÚsne, a na
kolacjÚ wybieraï, co chciaï. Nie mógï wiÚc zjeĂÊ hamburgera na lunch,
a potem sobie powiedzieÊ, ĝe na kolacjÚ bÚdÈ same brokuïy; nie mógï
równieĝ pïatkami na Ăniadanie uzasadniÊ kurczaka na obiad.
PodejĂcie to stanowi doskonaïy sposób na zakoñczenie ciÈgïych sporów wewnÚtrznych, czy „zasïuĝyliĂmy” na nagrodÚ, czy teĝ nie. W przypadku Jeffa nowa zasada uïatwiaïa mu decyzje, kiedy miaï do wyboru
kanapkÚ z szynkÈ i serem albo z hummusem na lunch. Lunch ma byÊ
wegetariañski, koniec kropka. Stosowanie tego rodzaju codziennej zasady
pomaga takĝe pozbywaÊ siÚ zïudzeñ, ĝe jutro bÚdziemy postÚpowaÊ
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zupeïnie inaczej niĝ dziĂ. Jeff wiedziaï, ĝe jeĂli jednego dnia zïamie
swojÈ zasadÚ, to — zgodnie z wytycznymi z eksperymentu — bÚdzie
musiaï jÈ ïamaÊ codziennie do koñca danego tygodnia. Chociaĝ kanapka
z szynkÈ i serem wyglÈdaïa kuszÈco, Jeff tak naprawdÚ nie chciaï rezygnowaÊ ze swojego celu na caïy tydzieñ. Dostrzeĝenie w kanapce
z wÚdlinÈ nie wyjÈtku, ale przyczyny, która uruchamia nowÈ reguïÚ,
sprawiïo, ĝe straciïa na apetycznoĂci.

Czy istnieje jakaĂ zasada, zgodnie z którÈ jesteĂ w stanie ĝyÊ — i która pomoĝe Ci
zakoñczyÊ spór wewnÚtrzny odwodzÈcy CiÚ od zamierzonych celów?

WILK W OWCZEJ SKÓRZE
Istnieje jeszcze jedna — ostatnia — „puïapka racjonalizowania”, którÈ
musimy nauczyÊ siÚ omijaÊ i która, w przeciwieñstwie do wszystkich
poprzednich, jakim siÚ dotÈd przyglÈdaliĂmy, nie ma nic wspólnego
z naszym szlachetnym zachowaniem. Ma natomiast wiele wspólnego
z naszym pragnieniem do przekonywania samych siebie, ĝe to, czego
chcemy, wcale nie jest takie zïe. Zbyt ochoczo bowiem przypisujemy
przedmiotom swoich pragnieñ wïasne, arbitralne wartoĂci, które stajÈ
siÚ przepustkÈ do dogodzenia sobie bez poczucia winy.

EFEKT

AUREOLI

Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ wïaĂnie w sklepie spoĝywczym i robisz drobne
zakupy na weekend. Wychodzisz spomiÚdzy póïek z pïatkami Ăniadaniowymi i znajdujesz siÚ w dziale mroĝonek, gdzie natykasz siÚ na
nadzwyczajnÈ promocjÚ. Oto prawdziwy anioï (nie jakaĂ fantazja
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o nastoletniej blondynce) trzyma tacÚ z przekÈskami do kosztowania.
Zïoty blask aureoli oĂwietla talerz maïych hot dogów. DěwiÚki harfy
zdajÈ siÚ otaczaÊ niebiañskÈ postaÊ. „ProszÚ siÚ poczÚstowaÊ” — mówi
do Ciebie anioï. Patrzysz na pulchniutkie przekÈski — i nagle przez
TwojÈ gïowÚ przebiegajÈ myĂli o tïuszczach nasyconych, azotynach
i cholesterolu. Wiesz, ĝe Twoja dieta nie przewiduje tego rodzaju hot
dogów, ale przecieĝ anioï nie zwodzi CiÚ chyba na manowce? WiÚc
moĝe chociaĝ jednÈ porcyjkÚ…?
Gratulacje: dziÚki temu juĝ wiesz, czym jest i jakie skutki wywoïuje
efekt aureoli. Ta postaÊ efektu racjonalizowania polega na znajdowaniu
najbïahszych powodów, dlaczego jednak warto ulec pokusie. Innymi
sïowy: jeĝeli potrzebujemy pretekstu do tego, aby sobie dogodziÊ i daÊ
siÚ skusiÊ, to szukamy choÊby najdrobniejszych przejawów „sïusznoĂci”
danego dziaïania.
Aby zobaczyÊ efekt aureoli w praktyce, nie musisz czekaÊ dïuĝej niĝ
do obiadu. Badania dowodzÈ, ĝe ludzie, którzy zamawiajÈ dania gïówne
reklamowane jako „zdrowe”, sÈ skïonni bardziej folgowaÊ sobie przy
napojach, przystawkach i deserach17. Chociaĝ majÈ na celu troskÚ
o zdrowie, ostatecznie zjadajÈ wiÚcej kalorii niĝ ludzie, którzy zamawiajÈ „zwykïe” dania gïówne. Naukowcy zajmujÈcy siÚ ĝywieniem
mówiÈ wtedy o zdrowotnym efekcie aureoli. DziÚki temu, ĝe zamawiamy
coĂ „zdrowego”, mamy tak dobre samopoczucie, iĝ nastÚpnym gestem
folgujemy sobie bez cienia winyii. Ponadto postrzegamy „sïuszne”
ii

Naukowcy wskazujÈ równieĝ na to, ĝe badani goĂcie restauracji wïaĂciwie

od razu brali za dobrÈ monetÚ opis „zdrowy wybór” widoczny przy niektórych
przystawkach. Pozycje w menu oznaczone w ten sposób byïy — uĂredniajÈc —
bardziej kaloryczne niĝ pozostaïe przystawki, ĝaden z goĂci jednak nie podaï tego
okreĂlenia w wÈtpliwoĂÊ.
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wybory jako przeciwieñstwo dogadzania sobie — w pewnych przypadkach dosïowne „przeciwieñstwo”. Naukowcy odkryli, ĝe jeĝeli do
cheeseburgera podaje siÚ zielonÈ saïatÚ, konsumenci oceniajÈ caïy taki
posiïek jako mniej kaloryczny niĝ sam cheeseburger bez saïaty18. Wydaje
siÚ to pozbawione sensu — chyba ĝe siÚ wierzy, iĝ samo poïoĝenie na
talerzu liĂcia saïaty moĝe w magiczny sposób zredukowaÊ liczbÚ kalorii.
(SÈdzÈc po tym, co ludzie zamawiajÈ w restauracjach i kinach, powiedziaïabym, ĝe wielu z nas wierzy, iĝ podobny efekt wywoïujÈ niskokaloryczne napoje gazowane).
W takich przypadkach saïata po prostu zaburza ocenÚ posiïku, jakiej
dokonujÈ konsumenci. Wywoïuje bowiem w nich wraĝenie, ĝe danie,
które wïaĂnie spoĝywajÈ, jest „szlachetne”. Widok saïaty powoduje efekt
aureoli zdrowotnej, której blask promieniuje na burgera, co z kolei
sprawia, ĝe konsumenci zaniĝajÈ zdrowotne koszty posiïku. Co szczególne: osoby na diecie — które, przynajmniej teoretycznie, powinny
raczej mieÊ rozeznanie w kalorycznoĂci produktów — okazaïy siÚ najbardziej podatne na zdrowotny efekt aureoli: kiedy do posiïku dodano
saïatÚ, szacowana kalorycznoĂÊ posiïku spadïa o 100 kalorii.
Efekt aureoli pojawia siÚ wszÚdzie tam, gdzie czysta przyjemnoĂÊ
idzie w parze z czymĂ szlachetniejszym. Na przykïad: z badañ wynika,
ĝe klienci, którzy kupujÈ czekoladÚ, aby jÈ przekazaÊ na cele dobroczynne, nagradzajÈ siÚ za dobry uczynek, sami zjadajÈc wiÚcej czekolady. Blask aureoli altruistycznego gestu opromienia takĝe sïodycze,
dziÚki czemu darczyñcy mogÈ siÚ delektowaÊ smakiem czekolady bez
poczucia winy19. owcy przecen, którzy coĂ kupili w dobrej cenie, czujÈ
siÚ czasami tak szlachetnie dziÚki temu, ĝe zdoïali „zaoszczÚdziÊ”, iĝ
ostatecznie kupujÈ wiÚcej, niĝ zamierzali; ci zaĂ, którzy kupujÈ prezenty,
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nierzadko uznajÈ siebie za tak hojnych, ĝe sobie takĝe coĂ kupujÈ.
(ByÊ moĝe dlatego damskie buty i odzieĝ stanowiÈ najwiÚkszy procent
sprzedaĝy na poczÈtku sezonu zakupów ĂwiÈtecznych).

¿ARLIWE

ZAKL}CIA

Problem polega na tym, ĝe gdy myĂlimy o jedzeniu i towarach w kategoriach „dobrych” i „zïych”, pozwalamy Ăwietnemu samopoczuciu zajÈÊ
miejsce zdrowego rozsÈdku. To dlatego restauracje oraz sklepy mogÈ
dodawaÊ 1 procent cnoty do 99 procent wystÚpku, aby wprawiaÊ nas
w takie wïaĂnie „Ăwietne samopoczucie”, mimo ĝe tak naprawdÚ szkodzimy swoim dïugofalowym celom. My zaĂ z radoĂciÈ wïÈczamy siÚ
w tÚ farsÚ, poniewaĝ nasz wewnÚtrzny konflikt celów i tak trwa (Zdrowie! Nie, przyjemnoĂÊ!).
Doskonaïym przykïadem tego rodzaju samousprawiedliwienia jest
szaï na ciasteczka SnackWell’s, który zapanowaï w 1992 roku. Napis
widniejÈcy na opakowaniu: „Beztïuszczowe!” zdawaï siÚ uniewaĝniaÊ
zamkniÚty w Ărodku grzech w postaci czekoladowych ïakoci z piekïa
rodem. Osoby bÚdÈce na diecie albo pilnujÈce wagi pochïaniaïy gigantyczne iloĂci caïych opakowañ ciastek o ogromnej zawartoĂci cukru,
oĂlepione blaskiem beztïuszczowej aureoli. (Tak, przyznajÚ, byïam
wĂród nich). Caïy ten obïÚd — wraz z towarzyszÈcym mu niekontrolowanym przyrostem masy ciaïa konsumentów — badacze nazwali
syndromem ciasteczek SnackWell’s. Obecnie napis „beztïuszczowy” moĝe
nie robi takiego samego wraĝenia na osobach przestrzegajÈcych wyrafinowanych diet, niekoniecznie jednak okazujemy siÚ znacznie
mÈdrzejsi. Wyniki niedawnych badañ sugerujÈ, ĝe po prostu zamieniliĂmy stare „zaklÚcia” na nowe. Uwaĝa siÚ, ĝe ciasteczka Oreo z napisem
„organiczne” majÈ mniej kalorii niĝ „zwykïe” Oreo, w zwiÈzku z czym

Kup książkę

Poleć książkę

POZWOLENIE

163

NA GRZESZENIE

lepiej siÚ nadajÈ do codziennego jedzenia20. ByÊ moĝe tym razem mamy
do czynienia z efektem ekologicznej aureoli — poniewaĝ jedzenie produktów organicznych nie tylko jest zdrowe, lecz takĝe stanowi wyraz
troski o naszÈ planetÚ. „PrzyjaznoĂÊ dla Ărodowiska” ciasteczek Oreo
uniewaĝniïa wszystkie inne potencjalnie z nimi zwiÈzane grzechy
ĝywieniowe. Im bardziej proekologiczni byli konsumenci, w tym wiÚkszym stopniu ignorowali kwestiÚ kalorycznoĂci ciasteczek i chÚtnie je
zajadali na co dzieñ — podobnie jak osoby na diecie, które okazaïy
siÚ najbardziej podatne na efekt zdrowotnej aureoli po dodaniu saïaty
do burgera. Im bliĝsza jest nam jakaĂ „cnota”, tym wiÚksze staje siÚ
ryzyko ignorowania przez nas tego, jak „cnotliwy” sposób dogadzania
sobie zagraĝa naszym dïugofalowym celom.

POD MIKROSKOPEM: JAK SOBIE RADZISZ Z EFEKTEM AUREOLI?
Czy jeĝeli chcesz sobie dogodziÊ, to najpierw skupiasz siÚ na „najszlachetniejszej” cesze danej czynnoĂci? Czy istniejÈ jakieĂ sïowa-zaklÚcia, które
odbierasz jako przyzwolenie na pofolgowanie sobie — na przykïad: „Przy
zakupie jednej sztuki drugÈ dostajesz gratis”, „Produkt naturalny”, „Niska
zawartoĂÊ tïuszczu”, „Fair trade”, „Wyrób ekologiczny” albo „KupujÈc ten produkt, wspierasz…”? W tym tygodniu sprawdě, czy potrafisz siÚ przyïapaÊ na
tym, ĝe poddajesz siÚ dziaïaniu efektu aureoli czegoĂ, co sprzeciwia siÚ Twoim
dïugofalowym celom.

KLIENTKA,

KTÓRA OSZCZ}DZAJkC,

WYDAWAA CORAZ WI}CEJ

Margaret, farmaceutka, która niedawno przeszïa na emeryturÚ, byïa
wprost uzaleĝniona od zakupów w sklepach wyprzedaĝowych. Im tañszy
byï towar po obniĝce, tym wiÚkszej ekscytacji doĂwiadczaïa kobieta.
PchajÈc koszyk wzdïuĝ regaïów sklepowych i ĂciÈgajÈc z póïek produkty
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w iloĂciach prawie hurtowych, Margaret odczuwaïa satysfakcjÚ z tego,
ĝe mogïa korzystaÊ z tylu okazyjnych ofert. Papier toaletowy, pïatki
Ăniadaniowe, torebki na prezenty — niewaĝne co, waĝne, ĝe na przecenie. Wszystko w sklepie, od tablic i metek z wyraěnie obniĝonymi
cenami po podstawowe elementy wystroju wnÚtrza, zdawaïo siÚ krzyczeÊ: „OszczÚdzasz pieniÈdze, jesteĂ prawdziwym wirtuozem robienia zakupów!”. Mimo to, kiedy Margaret spojrzaïa chïodnym okiem na
rachunki ze swojej cotygodniowej wyprawy do sklepu wyprzedaĝowego, staïo siÚ jasne, ĝe wydaje tam znacznie wiÚcej niĝ kiedykolwiek
w zwykïym spoĝywczym. Za kaĝdym razem tak bardzo skupiaïa siÚ
na informacji: „Udaïo ci siÚ zaoszczÚdziÊ tyle a tyle”, znajdujÈcej siÚ na
koñcu rachunku, ĝe przeoczaïa faktycznie wydawane kwoty. Margaret
zdaïa sobie sprawÚ, ĝe wraz z przekraczaniem progu wchodziïa w sferÚ
oddziaïywania efektu aureoli sklepu wyprzedaĝowego. W konsekwencji
kobieta czuïa przyzwolenie na wydawanie pieniÚdzy bez poczucia winy
i z ogromnÈ radoĂciÈ sobie folgowaïa. Aby znaleěÊ sposób na wydostanie siÚ z tej puïapki, Margaret zmieniïa wïasnÈ definicjÚ sïowa
„oszczÚdzaÊ”. Przestaïa je utoĝsamiaÊ z samym tylko „robieniem zakupów po okazyjnych cenach”, a zaczÚïa rozumieÊ jako „nieprzekraczanie
okreĂlonego limitu wydatków oraz robienie zakupów po okazyjnych
cenach”. Kobieta wciÈĝ odczuwaïa zadowolenie z tego, ĝe oszczÚdza, ale
blask oszczÚdnoĂci przestaï zmieniaÊ cotygodniowe sprawunki w zakupowe szaleñstwo.

Gdy efekt aureoli staje na drodze realizacji Twojego wyzwania dla siïy woli, staraj siÚ
znaleěÊ maksymalnie konkretnÈ miarÚ (na przykïad: liczbÚ kalorii, cenÚ, poĂwiÚcony
albo zmarnowany czas) tego, czy dany wybór jest spójny z Twoim celem.
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RYZYKO ZWIkZANE
Z POSTAWk PROEKOLOGICZNk
Ile razy proszono CiÚ o ocalenie naszej planety poprzez wykonanie jednego drobnego gestu — od zmiany ĝarówki po skorzystanie z siatki
wielokrotnego uĝytku? ByÊ moĝe zaproponowano Ci nawet udziaï
w procesie neutralizowania emisji dwutlenku wÚgla, czyli zapïacenie
haraczu za (zbyt duĝe) zuĝycie energii. Na przykïad: podróĝni, którzy
czujÈ siÚ winni z powodu wpïywu, jaki wywiera na Ărodowisko latanie
w pierwszej klasie, mogÈ dodatkowo zapïaciÊ linii lotniczej, aby zasadziïa drzewo w Ameryce Poïudniowej.
Wszystkie tego rodzaju inicjatywy jako takie sÈ korzystne dla Ărodowiska. Co siÚ jednak dzieje, jeĝeli zmieniajÈ one sposób, w jaki
myĂlimy o samych sobie? Czy inicjatywy te przekonujÈ nas, ĝe faktycznie dbamy o naszÈ planetÚ, i motywujÈ do przyjmowania postawy
proekologicznej, kiedy tylko jest to moĝliwe? Czy tego rodzaju szlachetne wybory, które caïy czas przypominajÈ nam o naszych ekologicznych zasïugach, mogïyby siÚ okazaÊ w ostatecznym rozrachunku
szkodliwe dla Ărodowiska?
Pierwszy raz siÚ tym zaniepokoiïam, gdy opublikowano wyniki
badania, które pokazaïo efekt racjonalizowania zwiÈzany z przyjmowaniem postaw proekologicznych. Okazuje siÚ, ĝe samo przeglÈdanie
strony internetowej, na której sprzedaje siÚ towary ekologiczne (od
baterii, które moĝna ponownie ïadowaÊ, po jogurty organiczne), wprawia ludzi w dobre samopoczucie. Samo deklarowanie postawy proekologicznej nie zawsze jednak przekïada siÚ na szlachetne dziaïania. We
wspomnianym badaniu zauwaĝono, ĝe osoby, które zdecydowaïy siÚ na
zakup produktu ekologicznego, czÚĂciej oszukiwaïy póěniej na teĂcie,
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w którym pïacono za kaĝdÈ poprawnÈ odpowiedě, i kradïy dodatkowe
kwoty z koperty, z której miaïy pobraÊ swojÈ zapïatÚ. Z jakichĂ wzglÚdów cnota zakupienia towarów ekologicznych uzasadniaïa grzechy
kïamstwa i kradzieĝy21.
Nawet jeĝeli nie wierzysz, ĝe poprzez jeĝdĝenie priusem czïowiek
nie staje siÚ kïamcÈiii, wyniki tego badania wprawiajÈ w pewne zakïopotanie. Matthew J. Kotchen, ekonomista z Yale University, wyraziï
obawy, ĝe drobne „proekologiczne” gesty zmniejszÈ poczucie winy
zarówno u konsumentów, jak i firm, skutkujÈc przyzwoleniem na
szkodliwsze dziaïania22. Moĝemy nie byÊ obojÚtni na sprawy Ărodowiska, ale zreformowanie wïasnego stylu ĝycia wcale nie jest ïatwe.
PrzytïaczajÈce zdaje siÚ juĝ samo myĂlenie o ogromnej skali zmian
klimatycznych czy niedoborów energii, jak równieĝ o tym, co trzeba
zrobiÊ, aby uniknÈÊ globalnej katastrofy. Dlatego tak chÚtnie przystajemy na wszystko, co daje nam poczucie, ĝe zrobiliĂmy, co do nas naleĝaïo — i zwalnia nas z obowiÈzku myĂlenia o danym problemie. Kiedy
zaĂ tylko poczucie winy i niepokój znikajÈ, bez mrugniÚcia okiem wracamy do naszego dotychczasowego nieekologicznego postÚpowania.
WïaĂnie dlatego siatka wielokrotnego uĝytku moĝe oznaczaÊ przyzwo-

iii

PamiÚtaj jednak, ĝe moĝe siÚ staÊ gorszym kierowcÈ. Wedïug pochodzÈcego

z 2010 roku raportu, który sporzÈdziïa firma zajmujÈca siÚ analizÈ warunków ubezpieczeñ samochodowych, kierowcy samochodów o napÚdzie hybrydowym sÈ
uczestnikami wiÚkszej liczby kolizji, dostajÈ 65 procent wiÚcej mandatów oraz
prowadzÈ z prÚdkoĂciÈ o 25 procent wiÚkszÈ niĝ kierowcy innych typów aut. Czy
zjawisko to Ăwiadczy o ekologicznym efekcie aureoli, czy teĝ o brawurowej jeědzie? Trudno to rozstrzygnÈÊ. Kiedy jednak obsypujesz siÚ pochwaïami za swoje
opony ekologiczne, nie spuszczaj oka z prÚdkoĂciomierza.
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lenie na wiÚksze zakupy, zasadzenie drzewa — na czÚstsze podróĝe,
a ĝarówka energooszczÚdna — na zamieszkanie w wiÚkszym domu,
zuĝywajÈcym wiÚcej prÈdu.
Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe nie wszystkie dziaïania proekologiczne przekïadajÈ siÚ na niekontrolowane zuĝycie energii oraz lekkomyĂlnÈ
emisjÚ dwutlenku wÚgla. EkonomiĂci z University of Melbourne odkryli, ĝe efekt samousprawiedliwienia pojawia siÚ najczÚĂciej wówczas,
gdy ludzie muszÈ pïaciÊ jakÈĂ „karÚ” za zïe zachowanie23. Na przykïad:
gdy uiszczajÈ dodatkowe 2,5 dolara na posadzenie drzewa, aby zneutralizowaÊ Ărodowiskowe konsekwencje zuĝywania energii elektrycznej przez swoje gospodarstwo domowe, wówczas zostajÈ uwolnieni
od ekologicznego poczucia winy i roĂnie prawdopodobieñstwo, ĝe potraktujÈ to jako przyzwolenie na konsumpcjÚ jeszcze wiÚkszych iloĂci
prÈdu. Podobny efekt zaobserwowano w zwiÈzku z innymi „szlachetnymi” strategiami. Na przykïad: w placówkach dziennej opieki, które
pobierajÈ od rodziców dodatkowe opïaty za to, ĝe dzieci mogÈ zostaÊ
dïuĝej, obserwuje siÚ wzrost liczby rodziców przyjeĝdĝajÈcych po dzieci
w póěniejszych godzinach — w ten sposób rodzice „kupujÈ” sobie
prawo, aby siÚ spóěniaÊ, a uwalniajÈ siÚ od poczucia winy. Poniewaĝ zaĂ
wiÚkszoĂÊ z nas jest gotowa trochÚ zapïaciÊ, aby uïatwiÊ sobie ĝycie,
tego rodzaju programy stajÈ siÚ naszymi przyzwoleniami na obarczenie odpowiedzialnoĂciÈ kogoĂ innego.
Gdy jednak ludzie majÈ moĝliwoĂÊ zapïaciÊ za coĂ, co pozwala
zastÈpiÊ szkodliwe dziaïanie jakimĂ dobrym oddziaïywaniem na Ărodowisko — na przykïad mogÈ dodaÊ 10 procent do rachunku za prÈd, aby
korzystaÊ z odnawialnych ěródeï energii — efekt racjonalizowania siÚ
nie pojawia. Dlaczego? EkonomiĂci przypuszczajÈ, ĝe tego rodzaju dziaïanie proekologiczne nie tyle zmniejsza poczucie winy konsumenta,
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ile wzmacnia u niego poczucie zaangaĝowania w ochronÚ Ărodowiska.
Kiedy pïacimy wiÚcej, aby korzystaÊ ze ěródeï energii sïonecznej lub
wiatrowej, myĂlimy o sobie: „Jestem czïowiekiem, który dba o naszÈ
planetÚ!”. NastÚpnie przyswajamy sobie tÚ toĝsamoĂÊ i zaczynamy szukaÊ kolejnych sposobów, aby ĝyÊ zgodnie z wyznawanymi wartoĂciami
i osiÈgaÊ zwiÈzane z nimi cele. Jeĝeli chcemy zaszczepiaÊ proekologicznÈ
postawÚ u innych ludzi, mÈdrze byïoby kïaĂÊ wiÚkszy nacisk na wzmacnianie toĝsamoĂci, która siÚ troszczy o Ărodowisko, mniejszy zaĂ na
stwarzanie moĝliwoĂci kupowania prawa do topienia lodowców.
Obserwacje te dotyczÈ wprowadzania w ĝycie kaĝdego rodzaju pozytywnych zmian — w tym sposobów, w jakie staramy siÚ motywowaÊ
samych siebie. Chcemy siÚ przecieĝ czuÊ jak czïowiek, który pragnie
postÈpiÊ wïaĂciwie. W tym kontekĂcie efekt racjonalizowania okazuje
siÚ wiÚc pewnym przejawem kryzysu toĝsamoĂci. NagradzaÊ samych
siebie za dobre zachowanie moĝemy bowiem tylko wtedy, gdy uwaĝamy, ĝe naszym prawdziwym „ja” jest to, które chce byÊ zïe. Z tego
punktu widzenia kaĝdy akt samokontroli stanowi karÚ, a folgowanie
sobie — nagrodÚ. Dlaczego jednak mamy postrzegaÊ samych siebie
w taki sposób? Jeĝeli chcemy wyjĂÊ poza teren peïny puïapek, które wiÈĝÈ
siÚ z samousprawiedliwianiem, musimy uznaÊ, ĝe naszym prawdziwym
„ja” jest to, które chce byÊ najlepszÈ wersjÈ nas — „ja”, które chce ĝyÊ
zgodnie z naszymi najwyĝszymi wartoĂciami. Dopiero wtedy przestaniemy siÚ utoĝsamiaÊ z „ja” impulsywnym, leniwym czy podatnym na
pokusy. Przestaniemy teĝ postÚpowaÊ jak ktoĂ, kogo naleĝy przekupywaÊ, oszukiwaÊ czy zmuszaÊ, aby dÈĝyï do wïasnych celów, i kogo
trzeba nagradzaÊ za to, ĝe podjÈï jakikolwiek wysiïek.
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POD MIKROSKOPEM: ZA KOGO SI} MASZ?
Kiedy myĂlisz o swoim wyzwaniu dla siïy woli, którÈ czÚĂÊ siebie uwaĝasz
za bliĝszÈ „prawdziwemu ja” — tÚ, która pragnie osiÈgnÈÊ cel, czy tÚ, która
wymaga ciÈgïej kontroli? Czy w wiÚkszym stopniu identyfikujesz siÚ z wïasnymi impulsami oraz chÚtkami, czy z dïugofalowymi celami i wyĝszymi
wartoĂciami? Czy myĂlÈc o swoim wyzwaniu dla siïy woli, czujesz siÚ jak
osoba, która ma szansÚ odnieĂÊ sukces, czy raczej masz potrzebÚ tïumienia,
doskonalenia lub radykalnej zmiany czïowieka, jakim jesteĂ?

NA

K O N I E C T E G O R O Z D Z I A U

W ramach dÈĝenia do lepszej samokontroli bïÚdem jest ujmowanie
kaĝdego wyzwania dla siïy woli w kategoriach moralnych. Nazbyt ïatwo
chwalimy samych siebie za dobre uczynki, które faktycznie zrobiliĂmy,
jak równieĝ o których tylko pomyĂleliĂmy; nazbyt ïatwo teĝ przychodzÈ
nam usprawiedliwianie siÚ i kapitulacja. Jeĝeli bÚdziemy myĂleÊ w kategoriach „dobre” i „zïe”, zamiast pamiÚtaÊ, czego tak naprawdÚ pragniemy, to kategorie te bÚdÈ wyzwalaÊ w nas sprzeczne impulsy oraz
sankcjonowaÊ szkodliwe dla nas zachowania. Aby zmiana, jakÈ wprowadzamy, okazaïa siÚ trwaïa, musimy siÚ zidentyfikowaÊ z zamierzonym
celem, a nie z blaskiem aureoli, którÈ otrzymujemy za to, ĝe jesteĂmy
dobrzy.
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PODSUMOWANIE ROZDZIAU
Omawiana koncepcja: jeĝeli traktujemy wyzwania dla siïy woli jako miary
moralnej wartoĂci, „dobre” zachowanie staje siÚ przyzwoleniem dla nas, aby
postÚpowaÊ „ěle”. ChcÈc doskonaliÊ samokontrolÚ, musimy zapomnieÊ o szlachetnoĂci, a skupiÊ siÚ na wïasnych celach i wartoĂciach.
Pod mikroskopem
• Cnota i wystÚpek. Czy mówisz sobie, ĝe jesteĂ „dobrym” czïowiekiem, kiedy
udaje Ci siÚ odnieĂÊ sukces w pracy nad wyzwaniem dla siïy woli, i wykorzystujesz to zachowanie jako pretekst do pozwolenia sobie na coĂ „zïego”?
• Kredyt dziĂ, spïata jutro. Czy mówisz sobie, ĝe dzisiejsze zachowanie zrekompensujesz jutro? JeĂli tak, jakie wywoïuje to skutki?
• Jak sobie radzisz z efektem aureoli? Czy usprawiedliwiasz wystÚpek za pomocÈ
jednego elementu cnotliwego (na przykïad: poniewaĝ coĂ zostaïo przecenione i pozwala zaoszczÚdziÊ, poniewaĝ produkt jest beztïuszczowy, poniewaĝ w dany sposób chronisz Ărodowisko)?
• Za kogo siÚ masz? Kiedy myĂlisz o swoim wyzwaniu dla siïy woli, którÈ czÚĂÊ
siebie uwaĝasz za bliĝszÈ „prawdziwemu ja” — tÚ, która pragnie osiÈgnÈÊ
cel, czy tÚ, która wymaga ciÈgïej kontroli?
Eksperyment nad siïÈ woli
• JeĂli chcesz uniewaĝniÊ przyzwolenie, to przypomnij sobie o motywach swoich dziaïañ. NastÚpnym razem, kiedy siÚ przyïapiesz na tym, ĝe wykorzystujesz
wczeĂniejsze „dobre” zachowanie jako przyzwolenie na to, aby sobie dogodziÊ, zatrzymaj siÚ i pomyĂl o motywach tamtej postawy, a nie o tym, czy
zasïugujesz na nagrodÚ.
• Jutro to dziĂ. W ramach swojego wyzwania dla siïy woli próbuj dzieñ po
dniu redukowaÊ czÚstotliwoĂÊ danego zachowania.
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