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2.

Poznanie samego siebie, rozwój,
doskonalenie,

wewnêtrzna przemiana

Przychodzimy na œwiat, aby kontynuowaæ nasz rozwój duchowy. W mo-
mencie narodzin jesteœmy jak czysta karta papieru i mamy kontakt ze

swoim boskim „ja” (wed³ug Enneagramu jesteœmy czyst¹ esencj¹ nas sa-
mych). Proces wychowania i bardzo ró¿norodne doœwiadczenia ¿yciowe spra-
wiaj¹, ¿e zapominamy, kim naprawdê jesteœmy. Przywi¹zujemy siê do tego,
co nam wpojono, nakazano b¹dŸ zakazano. Uto¿samiamy siê tak silnie z prze-
kazanymi nam wierzeniami, przekonaniami czy pogl¹dami, ¿e wydaje siê
nam, ¿e jest to prawda o nas, o œwiecie, o innych ludziach, o ¿yciu i ducho-
woœci. Zapominamy o marzeniach czy pragnieniach swojej duszy, o g³êbo-
kiej mi³oœci do samego siebie. Nie znamy nie tylko swoich pragnieñ ani
marzeñ, nie wiemy te¿, jakie s¹ nasze mo¿liwoœci i jaki jest cel naszej ziem-
skiej pielgrzymki. Bêd¹c ma³ymi dzieæmi, nie mamy cienia. Cieñ pojawia siê
wtedy, kiedy po raz pierwszy zaczynamy identyfikowaæ siê z osobowoœci¹
nabyt¹, i roœnie razem z nami. Jak du¿e rozmiary osi¹gnie, jak wielk¹ prze-
strzeñ zajmie w strukturze naszej osobowoœci, zale¿y od samoœwiadomoœci,
dziêki której jesteœmy w stanie rozpocz¹æ proces wewnêtrznej przemiany
zwi¹zanej z porzucaniem osobowoœci nabytej. Jednak¿e wielu z nas nie jest
zainteresowanych poznaniem samego siebie i dokonywaniem jakichkolwiek
zmian w samym sobie. Te osoby preferuj¹ poruszanie siê po utartej drodze
znanymi i sprawdzonymi sposobami funkcjonowania, a szczêœcia szukaj¹
w przyjemnoœciach ¿ycia. Zadowalaj¹ siê etykietami, jakie sobie przykleili,
albo etykietami, które przykleili im inni ludzie. Nie uœwiadamiaj¹ sobie tak-
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¿e prawdziwych motywów zachowañ, tego, co czuj¹ lub czego pragn¹. ¯yj¹
pogr¹¿eni w iluzjach, które przyjmuj¹ za rzeczywistoœæ. A kiedy przeczu-
waj¹, ¿e ich ziemska wêdrówka dobiega koñca, mog¹ mieæ wra¿enie, ¿e z ich
¿yciem by³o coœ nie tak. A jednak ka¿dy z nas, nawet i ten, który uwa¿a, ¿e
zna siebie, powinien doskonaliæ siê wewnêtrznie czy rozwijaæ, a samodosko-
nalenie, rozwój staj¹ siê mo¿liwe poprzez poznanie samego siebie, poprzez
dokonanie odwa¿nej, szczerej analizy siebie, wnikniêcie w sam rdzeñ w³a-
snych uwarunkowañ, w najg³êbiej zatajone ¿¹dze i pragnienia, w ciemne
aspekty duszy. Ka¿dy z nas stanowi dla siebie zagadkê, kim naprawdê jest.
Zwykle w kontaktach z innymi ludŸmi tak bardzo udajemy, ¿e zaczynamy
wierzyæ w to nasze udawanie. Nosimy tyle masek i gramy tyle ról, i¿ tracimy
czêœæ ze swej zdolnoœci do rozró¿nienia miêdzy rzeczywistoœci¹ a fikcj¹, a to,
co wiemy o sobie, jest byæ mo¿e kropl¹ w morzu. Najd³u¿sza podró¿, jak¹
odbywamy, jest to podró¿ w g³¹b siebie. Samopoznanie idzie wiêc w parze
z rozwojem duchowym, bez realizacji którego nie osi¹gnie siê pe³ni ¿ycia
i szczêœcia. Nigdy nie osi¹gnie siê zewnêtrznych zmian, o jakich siê marzy,
jeœli nie dokona siê wewnêtrznej przemiany. Dziêki ws³uchaniu siê w siebie
i pracy nad charakterem jesteœmy w stanie odmieniæ nasz los, poprawiæ re-
lacje z innymi ludŸmi, wybraæ dla siebie w³aœciw¹ drogê, zaanga¿owaæ siê
w dzie³o bo¿e i zrealizowaæ w³asn¹ jaŸñ, ¿yæ w harmonii – w zgodzie z sa-
mym sob¹. Tylko wtedy nasze ¿ycie stanie siê naprawdê atrakcyjne, dyna-
miczne, ciekawe i wype³nione radoœci¹.

SAMOOKREŒLENIE, SAMOPOZNANIE,
ZDOBYWANIE ŒWIADOMOŒCI, SAMOOBSERWACJA

Samookreœlenie oznacza samopoznanie, które jest pewn¹ drog¹. Droga ta
zaczyna siê od zdania sobie sprawy z osobowoœci nabytej (zaprogramowa-
nej, wyidealizowanej, fa³szywej, neurotycznej, ego), która motywuje nas
zarówno do niezwyk³ych osi¹gniêæ, jak i do funkcjonowania poni¿ej naszych
mo¿liwoœci, a koñczy siê poznaniem naszego prawdziwego, rzeczywistego
„ja”. Jest dzie³em ca³ego ¿ycia. Samopoznanie pomaga nam zrozumieæ, jak
funkcjonujemy wewnêtrznie i zewnêtrznie. Jest g³êbokim uœwiadomieniem
sobie naszych zmys³ów i reakcji cia³a, uœwiadomieniem sobie naszych emo-
cjonalnych pragnieñ i zranieñ, naszych najg³êbszych popêdów i przyczyn
prze¿yæ, a tak¿e rozpoznaniem przyjêtych w procesie wychowania przeko-
nañ, idei, które ukszta³towa³y umys³. To proces pozbywania siê uprzedzeñ,
uœwiadamiania sobie swych sympatii, antypatii, upodobañ. Jest procesem
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rozszerzania œwiadomoœci, w której kryje siê nasza duchowoœæ, a który po-
zwoli odkryæ nam nasze realne, boskie „ja”, nasz¹ prawdziw¹ naturê (esen-
cjê). W procesie tym poszukujemy odpowiedzi na pytania: „Jaki, jaka jestem
naprawdê?”, „Jakie s¹ moje prawdziwe potrzeby psychiczne, fizyczne, du-
chowe?”, „Jakie s¹ zalety, a jakie wady oraz ograniczenia wynikaj¹ce z oso-
bowoœci nabytej?”, „Jakie mam potencjalne mo¿liwoœci?”, „Jakimi darami
szczodrze obdarzy³ mnie Stwórca?”, bo przecie¿ wszyscy posiadamy zdolno-
œci, talenty, którymi mo¿emy wzbogaciæ innych ludzi. Trzeba te dary w sobie
odkryæ i rozwijaæ. W procesie samopoznania, zdobywania œwiadomoœci nie
ma mowy o potêpianiu, karaniu, obwinianiu siebie. Najwa¿niejsza w tym
procesie jest samoobserwacja, która oznacza przygl¹danie siê z pozycji ob-
serwatora temu wszystkiemu, co dzieje siê w nas i dooko³a nas. Uœwiado-
mienie sobie tego, co myœlimy, co czujemy, jak dzia³amy, jakie jest nasze
miejsce wœród innych ludzi, jakie ³¹cz¹ nas z nimi stosunki. To ws³uchanie
siê w samego siebie i odkrywanie motywów, które nami rz¹dz¹. Dziêki temu
procesowi zdobywamy kontrolê i uwalniamy siê od wszystkich niekorzyst-
nych aspektów, które nabyliœmy. Panujemy nad naszymi instynktami, popê-
dami, myœlami, emocjami. Wyra¿amy w sposób bezpieczny negatywne
uczucia i dziêki temu nie magazynujemy ich wewn¹trz siebie, gdzie sta³yby
siê po¿ywk¹ dla fantazji lub podœwiadomoœci. Postêpujemy zgodnie ze swo-
imi potrzebami, ale równoczeœnie respektujemy potrzeby innych ludzi. Bie-
rzemy odpowiedzialnoœæ za swoje postêpowanie, potrafimy pogodziæ siê ze
swoimi niepowodzeniami i nie obwiniamy siebie za wydarzenia, które od
nas nie zale¿a³y. Radzimy sobie z trudnoœciami wspó³czesnego œwiata. ¯yje-
my w sposób œwiadomy, a swoj¹ œwiadomoœci¹ obejmujemy inne istoty ludz-
kie, które wcale nie musz¹ siê zmieniaæ, abyœmy ¿yli szczêœliwie. Jeœli nie
odwa¿ymy siê na staniêcie twarz¹ w twarz z w³asnymi u³omnoœciami i nie
przebaczymy sobie, to zagubimy g³êbokie pragnienie pe³ni ¿ycia.

Ojciec De Mello powiedzia³, ¿e „nieœwiadome ¿ycie nie jest warte tego, by
je prze¿yæ. Jest ¿yciem mechanicznym. Jest nieludzkie i zaprogramowane.
Zawsze jesteœmy niewolnikami tego, czego sobie nie uœwiadamiamy”.

OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Osobowoœæ nabyta, wyidealizowana, neurotyczna czy zaprogramowana
oraz osobowoœæ prawdziwa, rzeczywista, nasze realne „ja” ma œcis³y zwi¹zek
z obrazem siebie, jaki w sobie nosimy. Ze wszystkich naszych rozlicznych
wewnêtrznych postaw najbardziej rozstrzygaj¹ca jest postawa, jak¹ mamy
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wobec siebie. To, co myœlimy o sobie, znacznie bardziej ni¿ jakikolwiek inny
czynnik wp³ywa na to, jak siê czujemy, jakie s¹ nasze relacje z innymi ludŸ-
mi, co próbujemy i czego pragniemy i oczekujemy od ¿ycia. Obraz samego
siebie kszta³tuje siê w procesie spo³ecznego rozwoju i pod wp³ywem ¿ycio-
wych doœwiadczeñ.

Istotny wp³yw na kszta³t tego obrazu ma przede wszystkim wychowanie
dziecka, jego doznania i prze¿ycia, a nawet i to, jakie bodŸce oddzia³uj¹ na
p³ód. Równie¿ wiedza, jak¹ mamy na swój temat oraz opinie osób wa¿nych
i znacz¹cych w naszym ¿yciu, a tak¿e czynniki œrodowiskowe. Na obraz sa-
mego siebie wp³ywaj¹ te¿ sygna³y docieraj¹ce z naszego cia³a, œwiadomoœæ
prze¿ywanych uczuæ, myœli, wspomnienia i to, co dzieje siê w wyobraŸni.
W naszej g³owie nieustannie przes³uchiwane s¹ taœmy, które zosta³y nagra-
ne w dzieciñstwie w formie przekazu od osób, które by³y dla nas wa¿ne. Te
taœmy zawieraj¹ zestaw przekonañ na nasz temat. Obraz samego siebie,
nasze mniemanie o sobie jest jedn¹ z najwiêkszych „si³” osobowoœci regulu-
j¹cych postêpowanie. Tacy w ¿yciu jesteœmy i tak siê zachowujemy, jaki mamy
obraz siebie. Je¿eli mamy obraz siebie jako kogoœ œmia³ego, odwa¿nego,
zachowujemy siê œmia³o i odwa¿nie. Je¿eli uwa¿amy siê za nieudanego, pe-
chowca, nasze dzia³ania s¹ nieudane, a zachowanie pechowe. Je¿eli mamy
obraz kogoœ „gorszego” i „nielubianego”, bêdziemy siê zachowywali, aby
byæ „gorszym” i „nieakceptowanym”. Wysy³amy werbalnie i niewerbalnie
do innych ludzi wiadomoœæ, a oni traktuj¹ nas zgodnie z t¹ informacj¹. In-
struujemy ich s³ownie lub nie, aby nas nie szanowali, ignorowali, deptali,
zapominali o nas i nie s³uchali, kiedy mówimy.

Osobowoœci nabytej odpowiada niedojrza³y, neurotyczny obraz sie-
bie. Obraz ten jest zawsze oderwany od rzeczywistoœci. Jest zjawiskiem
podœwiadomym. Cz³owiek o tym obrazie mo¿e przedstawiaæ siebie w bar-
dziej korzystnym œwietle ni¿ wspó³pracowników, kolegów, prze³o¿onych,
cz³onków rodziny – ocenia siebie lepiej ni¿ innych ludzi albo mo¿e widzieæ
siebie jako osobê bezradn¹, s³ab¹, której nic siê nie udaje i która zawsze
przegrywa. Najczêœciej w jego wnêtrzu przewa¿aj¹ uczucia przykre. Z wielu
uczuæ oraz emocji nie zdaje sobie sprawy, poniewa¿ t³umi te odczucia. Za-
przecza swoim wadom i ograniczeniom, odczuwanym emocjom, a przez to
oszukuje sam siebie. Jednym ze sposobów zaprzeczania w³asnym negatyw-
nym cechom jest odgrywanie roli kogoœ innego, zachowywanie siê w taki
sposób, jakby by³o siê kimœ zupe³nie innym ni¿ w rzeczywistoœci. Cz³owiek
ten nie docenia tego, co osi¹gn¹³. Nic nie daje mu prawdziwego zadowole-
nia. Odczuwa do siebie niechêæ i stale siê potêpia za pope³nione b³êdy. Prze-
¿ywa poczucie winy, wyrzuty sumienia, poczucie krzywdy i ma do siebie
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pretensje oraz ¿al. Jest nerwowy i rozdra¿niony. Odczuwa smutek, przygnê-
bienie. Ma sk³onnoœci do cierpiêtnictwa, dramatyzowania wszelkich ciosów,
które spadaj¹ na niego w ¿yciu. Swoje cierpienie wykorzystuje jako narzê-
dzie do manipulowania innymi. Źle myœli o sobie i o najbli¿szym otoczeniu.
Nie interesuje siê innymi ludŸmi. Ma ci¹g³¹ potrzebê bycia lepszym od in-
nych. Zatem musi stale oceniaæ siebie i porównywaæ siê z innymi. Poszukuje
czegoœ, co podniesie go na duchu, co sprawi, ¿e we w³asnych oczach stanie
siê bardziej wartoœciowy ni¿ inni. Ma te¿ wra¿enie, ¿e ¿yje poœród wrogów
gotowych go oszukaæ, upokorzyæ, zniewoliæ i pokonaæ. Martwi siê o przy-
sz³oœæ i ma trudnoœci z podejmowaniem decyzji. Prowadzi niehigieniczny
tryb ¿ycia i choruje. Odczuwa przymus powielania ci¹gle tych samych zacho-
wañ, choæ nie przynosz¹ mu one nic dobrego. Nie umie przegrywaæ, ponosiæ
pora¿ek, znosiæ niepowodzeñ. Na niepowodzenia mo¿e reagowaæ przygnê-
bieniem, rozpacz¹, depresj¹, wœciek³oœci¹ na siebie. Nawet najdrobniejsze
niepowodzenie wydaje mu siê klêsk¹. Cz³owiek o negatywnym, nieprawi-
d³owym (wyidealizowanym, neurotycznym) obrazie siebie prze¿ywa wiele
swoich dzia³añ w wyobraŸni i jest ³asy na zewnêtrzne uznanie i akceptacjê.
Jest zale¿ny od innych i d¹¿y do górowania nad innymi. Ma s³ab¹ zdolnoœæ
decydowania o swoim losie. Nie jest w stanie okreœliæ w³asnych celów ¿ycio-
wych. Blokuje w³asn¹ energiê emocjonaln¹ i uniemo¿liwia jej dzia³anie. Tak
jak jego w³asny obraz siebie jest zafa³szowany, tak samo jego wiedza na
temat innych ludzi jest fa³szywa. Widzi ludzi takimi, jakimi chce ich widzieæ,
a nie takimi, jakimi s¹ naprawdê. Ma zniekszta³cone wyobra¿enie o w³a-
snych relacjach z innymi ludŸmi, o wp³ywach, jakie otoczenie na niego wy-
wiera lub on wywiera na otoczenie. Chêtnie dostrzega wady u innych, tylko
nie u siebie. Nie chce widzieæ prawdziwych twarzy ludzi, bo nie pragnie
ujrzeæ swojego prawdziwego oblicza. Nie mo¿na siê po nim spodziewaæ
niczego innego, jak tylko egoizmu i dzia³ania w bardziej lub mniej wyrafino-
wany sposób, skierowanego na w³asny interes. Zniekszta³ca te¿ posiadane
informacje. Mo¿e to siê odbywaæ w formie wypierania z pamiêci pewnych
wydarzeñ lub prze¿yæ. Mog¹ to byæ informacje wymyœlone, tworzenie no-
wych treœci o zdarzeniach, które nigdy nie mia³y miejsca albo o prze¿yciach,
których nigdy nie mia³. Jest niewra¿liwy na to, co naprawdê czuje, co lubi, co
odrzuca i w co wierzy. Jest toksyczny i niewra¿liwy na siebie. Aby poczuæ siê
lepiej, zaczyna tworzyæ wyobra¿enia „idea³u” samego siebie, jako cz³owieka
prawego, który jest pozbawiony wad, niczym kryszta³ bez skazy. Postrzega
siebie poprzez pryzmat skrzywionego zwierciad³a. A kiedy zdarza mu siê
zachowaæ niew³aœciwie, wpada w panikê, bo jest to sprzeczne z jego wyima-
ginowanym idea³em. Nie dostrzega sprzecznoœci wynikaj¹cych z zasady
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dwubiegunowoœci, jakie s¹ w jego osobowoœci. Im bardziej widzi siebie jako
cz³owieka li tylko cnotliwego, tym jest mniej zainteresowany poznaniem
swojego prawdziwego, boskiego „ja” i trzeba ogromnego ¿yciowego wstrz¹-
su, wielkiego gromu z jasnego nieba, by siê przebudzi³, przejrza³ na oczy
i zobaczy³, jaki jest naprawdê. Jeœli cz³owiek o osobowoœci nabytej (zapro-
gramowanej, wyidealizowanej, neurotycznej) nie podejmie trudu wewnêtrz-
nej przemiany, bêdzie ci¹gle Ÿle siê nastawia³ do otoczenia, pracy, w³asnego
¿ycia, odczuwa³ wrogoœæ do innych ludzi, którzy maj¹ inne spojrzenie na
œwiat, a to uniemo¿liwi mu osi¹gniêcie jakiegokolwiek powodzenia ¿ycio-
wego. Wed³ug ojca De Mello ten cz³owiek œpi i jest martwy, wewnêtrznie
pusty.

Rzeczywistej, prawdziwej osobowoœci odpowiada zdrowy, dojrza³y
obraz siebie, okreœlany te¿ jako obraz pozytywny. Cz³owiek o takim ob-
razie nie dopatruje siê w swoim zachowaniu czegoœ dziwacznego czy ekscen-
trycznego. Nie czuje siê wobec ludzi nieœmia³y i zak³opotany, a tak¿e nie
oczekuje, ¿e mo¿e siê spotkaæ z dezaprobat¹ i odrzuceniem przez innych.
Akceptuje siebie, swoje uczucia oraz emocje i wierzy w swoje mo¿liwoœci.
Postrzega siebie jako cz³owieka równie wartoœciowego jak inni ludzie i sta-
wia przed sob¹ realistyczne cele, które s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia. Ma kon-
kretn¹ wiedzê o sobie, zna swoje mo¿liwoœci psychofizyczne, dostrzega swoje
s³abe strony i ograniczenia, które ukszta³towa³y siê w procesie wychowania
i stara siê je przezwyciê¿yæ. Widzi ca³¹ rzeczywistoœæ, a nie tylko jej frag-
ment. Patrzy na œwiat nie tylko swoimi oczami, ale oczami wszystkich ludzi.
¯yje swoim ¿yciem i idzie w³asn¹ drog¹. Ma solidne zaufanie do samego
siebie, docenia swoj¹ niepowtarzalnoœæ. Nie jest uzale¿niony od uznania
innych. Opinia innych przestaje siê dlañ liczyæ. Nie uto¿samia siê z ¿adnymi
rolami ani etykietami, jest wolny, bo boskie „ja” nie identyfikuje siê z nikim
ani z niczym. Nie jest zniewolony przez zawód, narodowoœæ, kulturê, prze-
sz³e doœwiadczenia, innych ludzi. Nie pozwala sob¹ manipulowaæ. Nie zale-
¿y mu na wdziêcznoœci ani na uznaniu, tylko na tym, aby siê ludziom dobrze
wiod³o. Jest œwiadomy tego, ¿e na dobre samopoczucie nie wp³ywaj¹ oko-
licznoœci ¿ycia, a tylko i wy³¹cznie rodzaj nastawienia do otaczaj¹cej rzeczy-
wistoœci. Dostrzega, ¿e jest pe³en sprzecznoœci, ¿e jest w nim ciep³o, mi³oœæ,
¿arliwoœæ, ale tak¿e i zranienia, z³oœæ i s³aboœæ. Dostrzega w sobie pozytyw-
ne aspekty, ale jest te¿ œwiadomy dwubiegunowoœci w sobie, a zatem tego,
¿e s¹ w nim tak¿e wszystkie przeciwieñstwa pozytywnych aspektów, okre-
œlane jako negatywne. Jest bliski idea³owi, lecz nie takiemu, jaki wytworzy³
w sobie cz³owiek neurotyczny, tylko idea³owi boskiemu, który otwarty jest
na wszelkie doœwiadczenia i zmiany. Jest autentyczny w porozumiewaniu
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siê ze sob¹ i z innymi ludŸmi. Poszukuje intymnoœci i ca³oœciowego spojrze-
nia na rzeczywistoœæ. Ufa przede wszystkim sobie, sceptycznie nastawiony
jest wobec rzeczy materialnych i instytucji. Poszukuje wartoœci pozajednost-
kowych i duchowych. Odczuwa radoœæ w odkrywaniu siebie i we wzroœcie
w³asnej œwiadomoœci, anga¿uje wszystkie si³y dla w³asnego szczêœcia. Nicze-
go nie wymusza i siê nie œpieszy. Rozchodz¹ siê jego drogi z tymi, którzy
rozwój zaniedbuj¹ i pozostaj¹ na etapie identyfikowania siê z osobowoœci¹
nabyt¹.

ROZWÓJ, WEWNÊTRZNA PRZEMIANA, DOSKONALENIE,
DUCHOWA EWOLUCJA, ROZSZERZANIE ŒWIADOMOŒCI,

POSZERZANIE W£ASNEGO „JA”, POZNAWANIE JAŹNI

Duchowa ewolucja wyprowadza ze stanu ogólnego uœpienia i wiedzie ku
rozbudzonemu, œwiadomemu i prawdziwemu cz³owieczeñstwu. Jest drog¹
zdobywania œwiadomoœci samego siebie, która wymaga wgl¹du intelektual-
nego i emocjonalnego. Droga ta wymaga rozwoju, ci¹g³ych zmian: zmian
zwyczajów, zdania, pogl¹dów, przekonañ, z³amania stereotypów, uczenia
siê nowych zachowañ, rozpoznawania mechanizmów obronnych, wydoby-
wania na œwiat³o dzienne st³umionych czy wypartych negatywnych emocji.
Wydobywania z siebie zahamowañ, lêków, przymusowych zachowañ, me-
chanizmów steruj¹cych ¿yciem, szkodliwych nawyków. Uœwiadamiania so-
bie, ¿e w doros³ym ¿yciu relacje z innymi ludŸmi uk³adane s¹ stosownie do
wyobra¿eñ o ludziach przenoszonych z doœwiadczeñ dzieciêcych, a nie w za-
le¿noœci od tego, jacy ludzie s¹ w rzeczywistoœci. Jest drog¹ odkrywania sie-
bie na nowo, w³asnych mo¿liwoœci i potrzeb, kszta³towania nowych,
korzystnych nawyków, swobodnego rozwijania wszystkiego tego, do czego
posiadamy uzdolnienia oraz rozpoznawania tego, co jest dla nas wartoœcio-
we. Jest drog¹ doprowadzania do integracji wszystkich elementów osobo-
woœci poprzez pogodzenie w sobie przeciwieñstw i zdobycia umiejêtnoœci
widzenia siebie tak, jak widz¹ nas inni ludzie. Zastanawiania siê, dlaczego
postêpujemy w taki czy w inny sposób. Praca nad rozwojem powinna odby-
waæ siê na p³aszczyŸnie intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej. Powinna
polegaæ na eliminowaniu cech negatywnych przy jednoczesnym rozwijaniu
cech pozytywnych (wzmacnianiu mocnych stron osobowoœci i minimalizo-
waniu efektów s³abych stron), co w efekcie prowadzi do sublimacji osobo-
woœci i uszlachetnienia charakteru. Praca ta powinna polegaæ na usuwaniu
ze œwiadomoœci ujemnych ocen siebie, pesymistycznych myœli, przekonañ
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o w³asnej niemo¿noœci, nieudolnoœci, mniejszej wartoœci i na wbudowywa-
niu w swoj¹ wyobraŸniê obrazów w³asnego dzia³ania, takich, jakie one po-
winny byæ. Symptomem, po którym mo¿emy poznaæ, ¿e mamy wgl¹d w siebie,
jest unikanie przez nas rzutowania (mechanizm projekcji) w³asnych wad na
innych ludzi oraz brak przypisywania coraz to innym ludziom cech i reakcji
osobowoœci, których sami w sobie nie aprobujemy. Na drogê wewnêtrznej
przemiany wchodzimy, kiedy ca³kowicie zaakceptujemy siebie, a zw³aszcza
nasze s³aboœci, u³omnoœci, to, co w nas pokrêtne i kiedy zaczniemy czuæ
nasze cia³o oraz doœwiadczamy uczuæ. Tak wiêc, aby odpowiedzieæ sobie na
pytanie KIM JESTEM?, potrzebujemy dostrzec wiele aspektów w³asnego
„ja”. Potrzebujemy dokonaæ zmian w wewnêtrznych strukturach osobowo-
œci, a mianowicie:
1. Uœwiadomiæ sobie w³asne uczucia i je zaakceptowaæ, uwolniæ t³umione

uczucia, odreagowaæ negatywne emocje i tym samym uwolniæ mo¿liwoœæ
prze¿ywania, zdawaæ sobie sprawê ze swoich aktualnych stanów emocjo-
nalnych.

2. Uœwiadomiæ sobie w³asne cechy, które utrudniaj¹ realizacjê ¿yciowych
celów. Poznaæ swoje potrzeby (uœwiadomiæ sobie, ¿e niektóre potrzeby
by³y nierealistyczne i niemo¿liwe do spe³nienia), system wartoœci, we-
wnêtrzne konflikty, postawy, mechanizmy obronne, szkodliwe przeko-
nania, s¹dy, dogmaty.

3. Przeanalizowaæ nasze funkcjonowanie w rodzinie (poczucie zaspokojenia
potrzeb emocjonalnych, seksualnych), funkcjonowanie w rolach zawodo-
wych (satysfakcja z pracy), funkcjonowanie w rolach spo³ecznych (posia-
danie przyjació³, znajomych), sposoby spêdzania wolnego czasu,
przekonania nabyte w przebiegu ¿ycia.

4. Zrozumieæ to, co wydarzy³o siê w naszym ¿yciu i uœwiadomiæ sobie, ¿e
sami wielokrotnie byliœmy Ÿród³em i przyczyn¹ przykrych doœwiadczeñ
¿yciowych.

5. Dostrzec nasze mocne strony, realne potrzeby, mo¿liwoœci, dzia³ania,
których warto siê w ¿yciu podj¹æ, bo s¹ dla nas wa¿ne.

DLACZEGO LUDZIE NIE CHC¥ SIÊ ZMIENIAÆ,
A JEDNAK NIEKTÓRZY Z NAS TO CZYNI¥

Wiêkszoœæ z nas opiera siê zmianie zachowañ osobistych, dlatego ¿e bar-
dzo siê przywi¹zujemy do nawykowych sposobów postêpowania, choæby nie
wiadomo jak bardzo one nam przeszkadza³y. Zachowania te, czy pozytywne,
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czy negatywne, odzwierciedlaj¹ nasze wyuczone sposoby radzenia sobie z ota-
czaj¹cym œwiatem. Zmiana na lepsze to z regu³y zmiana na coœ nieznanego,
nieznane zaœ zawsze rodzi lêk. Nie chcemy siê te¿ zmieniaæ, poniewa¿ trud-
no nam jest siê przyznaæ, ¿e coœ jest z nami nie w porz¹dku albo ¿e mamy
problemy. Uwa¿amy, ¿e jeœli dzieje siê coœ niedobrego, to inni ludzie z na-
szego otoczenia zawinili i to oni powinni siê zmieniæ. Zmianê nas samych
zak³ócaj¹ tak¿e nasze emocje, motywy, dogmaty, przekonania i przes¹dy
oraz nasz filtr percepcyjny, który selekcjonuje informacje poprzez wybiera-
nie tych, które s¹ dla nas korzystne. Przeszkod¹ dla korzystnych zmian s¹
równie¿ dla nas mechanizmy obronne okreœlane jako si³y, dzia³aj¹ce w na-
szej osobowoœci, pobudzaj¹ce nas w pewnych sytuacjach do specyficznych
zachowañ, które broni¹ nas przed wstydem, lêkiem, poczuciem winy oraz
przed obni¿eniem dobrego mniemania o sobie we w³asnych oczach i w oczach
innych ludzi. Dzia³aj¹ one w sposób, którego sobie nie uœwiadamiamy, a ich
dzia³anie skutecznie ukrywa przed nami brzydkie cechy charakteru i utwier-
dza nas, ¿e nasza osobowoœæ nabyta, wyidealizowana, fa³szywa, neurotycz-
na, zaprogramowana jest nasz¹ prawdziw¹ osobowoœci¹. Sprawiaj¹, ¿e nie
potrafimy realnie oceniæ siebie, dlatego sami siebie oszukujemy. Do we-
wnêtrznej przemiany mog¹ nas sk³oniæ ró¿ne czynniki, a przede wszystkim
sytuacja, kiedy mamy poczucie, ¿e cierpimy wewnêtrznie. W ¿yciu ka¿dego
z nas zdarzaj¹ siê takie momenty, gdy Bóg wzywa nas do wzrostu. Enne-
agram ten moment nazywa „dzia³aniem tajemniczej si³y £aski Bo¿ej”. W po-
jêciu „£aski” ³¹cz¹ siê duch i materia. W teologii ³askê definiujemy jako
„wp³yw boski dzia³aj¹cy w sercu, aby je odrodziæ, uœwiêciæ”. Mo¿na j¹ okre-
œliæ jako boskiego ducha dzia³aj¹cego w ciele, który przejawia siê w postawie
okazywania przez cz³owieka mi³oœci wobec wszelkich stworzeñ boskich. £aska
jest stanem ³¹cznoœci z ¿yciem i jednoœci z tym, co boskie. Cz³owiek utraci³
tê ³askê, kiedy zosta³ wygnany z „raju”, gdy zdoby³ wiedzê – znajomoœæ
dobrego i z³ego, tego, co s³uszne i co niew³aœciwe. Od tego momentu nie
móg³ ju¿ pod¹¿aæ za instynktem ani ufaæ swoim uczuciom, straci³ zaufanie
do samego siebie, utraci³ prawdziw¹ wiarê. Teraz od Boga dosta³ szansê. Pod
p³aszczem problemów przychodzi do nas b³ogos³awieñstwo bo¿e, które za-
chêca nas do wewnêtrznego poznania i wewnêtrznej przemiany. Tymi pro-
blemami, które mog¹ zachêciæ do rozwoju, wydobycia siê z osobowoœci
nabytej, wyidealizowanej, fa³szywej, zaprogramowanej na rzecz odkrycia
w sobie prawdziwego „ja”, mog¹ byæ: problemy emocjonalne, choroby, trud-
noœci w codziennym funkcjonowaniu, konflikty, nieporozumienia z ró¿nymi
ludŸmi, poczucie wyrz¹dzonej krzywdy, nieudane zwi¹zki partnerskie, za-
wodowe, kole¿eñskie, brak zaufania do innych ludzi, poczucie bycia wyko-
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rzystywanym, odrzucanym, wrogoœæ, agresja, problemy zawodowe, b³êdne
wybory zawodu, poczucie w³asnych niekompetencji zawodowych, trudnoœci
w realizacji potrzeb, problemy ze zdobywaniem œrodków materialnych, brak
satysfakcji ¿yciowej, itp.
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