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Piotr Borowiec 

Jak żyć? To proste pytanie. A jednocześnie nie-
zwykle otwarte. Trudno więc znaleźć odpo-
wiedź, która prostotą i obszernością mogłaby mu 
dorównać. Bo nie istnieje uniwersalny przepis na 
życie czy recepta na szczęście. Na szczęście! Bo 
dzięki temu jest do czego w życiu dążyć. Więc 
człowiek docieka - gdyż jest to wpisane w jego 
naturę. I szuka – odpowiedzi czy metody. A, cza-
sem, i nie szukając – natrafia… I nawet jeśli nie 
jest to odpowiedź wprost – tylko rodzaj podpo-
wiedzi – to czemu nie skorzystać? 

Na naprowadzające podpowiedzi i przykłady 
natknąłem się przy okazji nagrywania kolekcji 
audio-wykładów AMI. Poruszane w nich wątki 
dotyczą wnikliwości, wytrwałości, wiary w sie-
bie, entuzjazmu, odwagi czy tego jak starać się 
być realistą. W trakcie nagrań w wielu miejscach 
utożsamiałem się z przedstawianymi treściami, 
a ich przekaz był dla mnie klarowny, interesujący 
i inspirujący. Sądzę, że dla wielu osób wykłady te 
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mogą być bardzo pomocnym narzędziem w pró-
bie skonfrontowania się z samym sobą. A na 
pewno są ciekawym materiałem do przemyśleń 
w kontekście pytania: „Jak żyć?” 

P.S. Przypomniały mi się słowa jednej z pio-
senek Wojciecha Młynarskiego, które – w swej 
lapidarności i trafności - przybliżają się do po-
stawionego na początku pytania jako odpowiedź 
niemal idealna: „Do przodu żyj!” :) 
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Olgierd Łukaszewicz

Sam dość wcześnie wiedziałem, czego chcę, i dą-
żyłem do osiągnięcia moich celów. Jednak do-
piero w wieku dojrzałym zacząłem wnikliwej się 
sobie przyglądać i smakować życie. Cieszę się 
każdą jego chwilą. Chciałbym, by zawsze przy-
nosiło mi ono satysfakcję. 

Ludzie, zarówno młodzi, jak i ci starsi, dzię-
ki tym wykładom – przystępnym i jasnym – mogą 
zdobyć wiedzę, która pozwoli im iść przez życie 
aktywnie i twórczo, czyli odczuwać jego pełnię. 
Te wykłady pokazują, że istotą pozytywnej zmia-
ny, tak upragnionej przez nas, nie jest bierne 
oczekiwanie na zrządzenie losu, a świadomy roz-
wój i konsekwentne budowanie własnej dojrza-
łości. Uczą też, jak praktycznie wzmacniać wia-
rę w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwagę, 
entuzjazm i realizm – kluczowe cechy, które rze-
czywiście pomagają spełniać marzenia i reali-
zować najbardziej ambitne plany. Warto z tego 
skorzystać.
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dr Zofia Migus

Patrząc na kolekcję wykładów przygotowa-
ną przez Instytut i znając już ciekawą tematy-
kę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. 
Przede wszystkim unikatowa forma przekazu 
treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy 
się ze statycznym, jednostronnym przekazem 
informacji. Uczeń, student, słuchacz siedział, 
a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne 
bardziej lub mniej interesująco. Jednak twór-
cy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady 
zostały skonstruowane w inny sposób, dużo 
bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do 
sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich 
zawiera wiele pytań skierowanych do słucha-
cza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać 
się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem 
tego procesu są unikatowe ćwiczenia, któ-
re inspirują do formułowania własnych sądów 
i do tworzenia własnego punktu widzenia. To 
ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie 
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zasady stosowania praktycznego działania 
w procesie poznawczym. 

Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją 
uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów od-
biorców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego 
(w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wy-
kładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusz-
nego, niestety nie zawsze docenianego założe-
nia, że na sukces firmy w głównej mierze składa 
się powodzenie każdego pojedynczego człowie-
ka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, ja-
kie stanowisko zajmuje. W związku z tym dba-
łość o samopoczucie pracownika i jego życiową 
satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem 
dla zarządów firm i gremiów kierowniczych. 
Wykłady, które podejmują wiele ważkich tema-
tów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać 
się istotną pomocą w realizacji tego zadania. 
Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnie-
nia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywa-
cji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniają-
ce się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu 
lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk 
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jak nadmierna absencja, fluktuacja kadr czy wy-
palenie zawodowe. 

Jako filozof, nauczyciel i doradcza bizneso-
wy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, 
pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak 
i firmom, których zamiarem jest stworzenie or-
ganizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satys-
fakcjonującej właścicieli oraz pracowników.
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Grażyna Wolszczak

Wielką przyjemnością było dla mnie nagrywanie 
tych wykładów, bo ich tezy w dużym stopniu od-
zwierciedlają moje poglądy. Jestem przekonana, 
że życie powinno przynosi satysfakcję, że trze-
ba myśleć pozytywnie, że każdy z nas potrzebuje 
wiary w siebie i innych kluczowych cech umoż-
liwiających urzeczywistnienie własnych marzeń. 
Wydaje się, że właściwie wszyscy dobrze o tym 
wiemy, ale czy na pewno? A jeśli nawet, to czy 
stosujemy tę wiedzę w praktyce?... Czy jesteśmy 
wystarczająco wnikliwi, żeby dostrzegać szan-
se, które życie nam stwarza?... Czy mamy w so-
bie dosyć wytrwałości, by zrealizować plany?… 
Czy odważnie wykorzystujemy swoje talenty 
i uzdolnienia?… Czy entuzjastycznie podcho-
dzimy do zadań?… Czy jest w nas pozytywny 
realizm, który pozwala śmiało patrzeć w przy-
szłość i nie popadać w narzekanie?… 

Niewiele osób na te wszystkie pytania odpo-
wie „tak”, mimo że każdy chciałby mieć życie 
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ekscytujące, przynoszące radość i dające poczu-
cie spełnienia. Wierzę, że te wykłady mogą po-
móc to osiągnąć, zwłaszcza tym, którzy po raz 
pierwszy zetkną się z literaturą z tej dziedziny. 
Zawierają cenne wskazówki i dużą dawkę prak-
tycznej wiedzy o możliwościach rozwoju oso-
bistego. Ta wiedza przekonuje, bo jest oparta na 
doświadczeniu ludzi, którzy potrafili zdobyć na-
prawdę wiele. Analiza ich postaw może stano-
wić prawdziwą zachętę do rozpoczęcia zmian we 
własnym życiu. 

Jestem urodzoną optymistką. Moja szklan-
ka jest zawsze do połowy pełna. Mimo różnych 
zawirowań życiowych wierzę, że jeśli człowiek 
jest zadowolony z życia, jeśli lubi siebie i innych, 
potrafi wyjść obronną ręką z każdej sytuacji, na-
wet bardzo trudnej. Cieszę się, że mogłam brać 
udział w realizacji tak inspirujących wykładów.
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Jak stać się odważnym

Narrator
Co czujesz, gdy myślisz… odwaga? Czy jej po-
siadanie jest dla Ciebie równoznaczne z wyzby-
ciem się strachu? To pytanie tylko na pozór wy-
daje się pozbawione sensu. Dlaczego? Ponieważ 
tych, którzy deklarują brak strachu, częściej po-
dejrzewa się o ryzykanctwo niż o odwagę. 

Bezsprzecznie odważni musieli być strażacy, 
którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej po za-
machu terrorystycznym na World Trade Center 
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. „Iść 
dalej, czy wrócić?”, „Szukać zaginionych, któ-
rzy być może już nie żyją, czy ratować siebie?”. 
Takie dylematy zapewne pojawiały się wte-
dy w ich umysłach. Skąd czerpali odwagę w tej 
ekstremalnej sytuacji? Być może zawód stra-
żaka, wojskowego lub policjanta przyciąga lu-
dzi odważnych z natury. Jednak to zapewne 
zbyt mało, by wystarczyło w tak trudnych chwi-
lach. Ci, którzy brali udział w ryzykownej akcji 
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ratunkowej, musieli mieć odpowiednie przygo-
towanie. Złożyły się na nie lata treningów, sy-
mulacji, uczenia się teorii i zdobywania prakty-
ki. Wiedza i doświadczenie wpływają bowiem na 
działanie, pozwalają ograniczyć lęk, wypełniać 
zobowiązania i podejmować racjonalne, a zara-
zem odważne decyzje. 

Odwaga polega na przyjmowaniu odpowie-
dzialności za skutki własnych wyborów oraz na 
przełamywaniu strachu, który może sparaliżować 
i skłonić do rezygnacji z marzeń i planów. Czy 
niezbędna jest jedynie tym, którzy wykonują ry-
zykowne zajęcie lub tym, którzy oczekują od ży-
cia więcej niż przeciętny człowiek? Oczywiście, 
że nie. Odwagi potrzebujemy wszyscy: kucharz, 
prezes korporacji, właściciel pralni chemicznej, 
rybak, nauczyciel i bibliotekarz. W życiu wielo-
krotnie stykamy się z trudnymi lub niebezpiecz-
nymi sytuacjami. Dlatego tak ważne jest, by na-
uczyć się panować nad strachem i przechodzić 
przez każde doświadczenie zwycięsko. 

Sięgnij do własnych wspomnień. Ile razy zre-
zygnowałeś z wejścia do budynku, którego nie 
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znasz? Ile razy nie zdecydowałeś się na udział 
w spotkaniu towarzyskim tylko dlatego, że mia-
łeś pójść tam sam? Ile razy nie ujawniłeś swo-
ich planów, bo bałeś się wyśmiania? Ile razy lęk 
przed niewiadomym zablokował Twój pomysł 
szukania nowej pracy mimo niechęci do dotych-
czas wykonywanej? Sytuacje rodzące obawy do-
tyczą prawie każdego z nas. Jednak jak powie-
dział Ralph Waldo Emerson: „By nakreślić kurs 
działania i zrealizować go do końca, potrzeba Ci 
odwagi żołnierza”.

Prelegent
Kto pierwszy okazał się naprawdę odważnym 
człowiekiem? Ten, który musiał bronić sie-
bie lub swojej rodziny przed zwierzętami? Czy 
może ten, który starał się ochronić ją przed in-
nymi ludźmi? Pierwotna odwaga była związa-
na przede wszystkim z lękiem przed śmiercią. 
To niezwykle silny lęk, wynikający z fizjologii. 
Do pewnego momentu można sobie z nim ra-
dzić unikiem i ucieczką, jednak gdy jego poziom 
przekroczy pewien próg, człowiek musi wykazać 
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się odwagą i przystąpić do walki. Czy pierwsi lu-
dzie zastanawiali się nad tym, czym jest odwa-
ga? Tego nie wiemy, na pewno jednak od zawsze 
ją ceniono. Świadczą o tym choćby malowidła 
naskalne z czasów prehistorycznych odkrywane 
co jakiś czas w jaskiniach, przedstawiające zma-
gania z groźnymi zwierzętami. 

A jak rozumieli pojęcie odwagi antyczni Grecy? 
Początkowo wiązało się ono wyłącznie z mę-
stwem widocznym w walce. Mężny był ten, kto 
nie zważając na ryzyko utraty życia lub zdrowia, 
stawał do starcia z przeciwnikiem. Doskonałym 
przykładem takiej postawy może być Leonidas, 
król rządzący Spartą w końcu V wieku p.n.e. 
Władca ten w 480 roku p.n.e. wsławił się boha-
terską obroną wąwozu pod Termopilami, gdzie 
niewielkimi siłami zatrzymał kilkakrotnie licz-
niejszą i znacznie lepiej uzbrojoną armię perską. 
Leonidas do dziś jest symbolem męstwa i po-
święcenia dla wartości. Hołd jego pamięci odda-
ją zarówno współcześni Grecy, jak i obcokrajow-
cy przybywający obejrzeć miejsce słynnej bitwy 
i pomnik mężnego wodza. 
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Bohater nie jest odważniejszy od zwykłego 
człowieka, ale jest odważny pięć minut dłużej. 
RALPH WALDO EMERSON 

Kiedy pojęcie męstwa wyszło poza pola bitew 
i areny widowiskowych pojedynków? Za klu-
czowy moment przyjmuje się śmierć Sokratesa. 
Wielkiego myśliciela sądzono za bezbożność 
i psucie młodzieży. I chociaż ateński sąd ludo-
wy nie był jednomyślny, w końcu ogłoszono wy-
rok: kara śmierci przez wypicie cykuty. Sokrates 
miał 30 dni, by uciec lub próbować się odwołać, 
ale kategorycznie odmówił skorzystania z któ-
regokolwiek z tych wyjść. Po upływie oznaczo-
nego czasu wypił truciznę w obecności swoich 
uczniów i przyjaciół. To najstarszy szeroko zna-
ny przykład męstwa i śmierci w obronie wła-
snych poglądów.

Od tamtej pory odwaga w rozważaniach my-
ślicieli starożytnych ma dwa oblicza. Jedno to 
oblicze mężnego żołnierza, drugie – to dziel-
ność człowieka wykazywana w różnych innych 
sytuacjach, czyli – siła ducha. Oba przypadki 
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łączy gotowość do złożenia największej ofia-
ry, ofiary z własnego życia. Męstwo, zdaniem 
Platona i Arystotelesa, prowadzi do doskonałości 
i daje możliwość pokazania lepszej strony swojej 
natury. Siła ducha jest konieczna, by bronić wła-
snych poglądów i wygłaszać je, nawet jeśli nie 
podobają się innym. 

Największą słabością jest poddawanie się. 
Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbo-
wanie po prostu jeszcze jeden raz. THOMAS 

EDISON 

Taką odwagą wykazali się na przykład 
Kopernik i Galileusz. Mikołaj Kopernik wbrew 
nauce Kościoła zdecydował się publicznie ogło-
sić, że to Słońce, a nie Ziemia znajduje się w cen-
trum wszechświata. Nie zmienił zdania nawet 
wtedy, gdy szanowani astronomowie, filozo-
fowie i teologowie tamtych czasów odrzucili 
jego teorię. Opór przed przyjęciem nowej wie-
dzy był niezwykle silny. Dzieło Kopernika zo-
stało umieszczone na indeksie ksiąg zakazanych, 
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z którego usunięto je dopiero w 1757 roku, czy-
li 214 lat po śmierci astronoma. Zmarł w tym sa-
mym roku, w którym wydał swe wiekopomne 
dzieło, nie spotkały go więc szykany ze strony 
Kościoła i zwolenników teorii geocentrycznej, 
uważających Ziemię za centrum kosmosu. 

Mniej szczęścia miał Galileusz. Ten – jak go się 
dziś nazywa – twórca fizyki współczesnej, astro-
nom i astrolog, był przekonany, że heliocentrycz-
na teoria Kopernika jest słuszna. Nie zawahał się 
o tym napisać w Dialogu o dwóch najważniej-
szych systemach świata: ptolemeuszowym i ko-
pernikowym. Za „herezję” trafił pod sąd papie-
ski. Przyjął nałożone na niego kary ze spokojem. 
Wygłosił nawet formułę odwołania własnych po-
glądów, ale… później, podczas dyskusji z inny-
mi uczonymi, stale do nich wracał. Podobno na-
wet na łożu śmierci powiedział: „A jednak się 
kręci”.

Narrator
To, że dzisiaj większość z nas nie musi wal-
czyć o byt za pomocą oręża, nie musi się zmagać 
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z dzikimi zwierzętami, nie oznacza, że odwa-
ga przestała się liczyć. Nadal jest konieczna, je-
śli trzeba stanąć w obronie rodziny lub ojczyzny. 
Na szczęście zapotrzebowanie na ten rodzaj mę-
stwa jest coraz mniejsze. Dobrze by było, gdyby 
kiedyś w ogóle zanikło, a ludzie nauczyli się żyć 
ze sobą w zgodzie i rozwiązywać konflikty po-
kojowo, bez walki i agresji. Wzrasta natomiast 
i prawdopodobnie nadal będzie rosnąć potrze-
ba odwagi rozumianej jako siła ducha. Ta cecha 
pozwala śmiało kroczyć do przodu, stawać na-
przeciw wszelkim życiowym trudnościom i sku-
tecznie je pokonywać. Tak rozumiana odwaga 
powinna być dla współczesnego człowieka ce-
lem samym w sobie.

Prelegent
Czym więc jest odwaga? Niełatwo odpowiedzieć 
jednoznacznie na to pytanie. Dla niektórych od-
ważny będzie ten, kto zawsze staje na pierwszej 
linii frontu lub podejmuje działania ryzykow-
ne, zagrażające życiu. Czy jednak odwagę po-
szukiwacza przygód można zrównać z odwagą 
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człowieka, który stanął w obronie słabszego lub 
swoich poglądów? Czy osoba skacząca z 10. 
piętra płonącego wieżowca postępuje odważ-
nie? A może do działania popycha ją wyłącz-
nie strach? Czy odwaga napędzana strachem jest 
warta tyle samo, co okazywana z pełną świado-
mością jej konsekwencji?

Odwaga i wytrwałość są magicznymi tali-
zmanami, przed którymi trudności znika-
ją, a przeszkody rozpływają się w powietrzu. 
JOHN QUINCy ADAMS

Spróbujmy precyzyjniej zdefiniować odwa-
gę. Z dotychczasowych rozważań wynika, że od-
waga to świadoma, śmiała i zdecydowana po-
stawa wobec życia. To także wypowiadanie się 
i postępowanie zgodnie z własnymi wartościa-
mi i przekonaniami bez względu na konsekwen-
cje oraz umiejętność zmiany poglądów, jeśli 
okażą się błędne. Ludzie posiadający tę cechę re-
alizują swoje marzenia i osiągają cele. Odwaga 
daje wolność rozumianą jako możliwość 
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i zdolność decydowania o sobie. Jest potrzeb-
na zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodo-
wym. Szczególnego znaczenia nabiera wówczas, 
gdy traktujemy ją jako gotowość przeciwstawie-
nia się presji środowiska. Człowiek odważny, po 
pokonaniu lęków wewnętrznych, potrafi iść do 
przodu na przekór utartym schematom, nieprzy-
chylnym opiniom, złośliwościom, a w skrajnych 
przypadkach nie zawaha się także przeciwstawić 
otwartej wrogości. Cecha ta naraża na nieprzy-
jemne zdarzenia, jednocześnie jednak budzi po-
dziw innych i daje poczucie satysfakcji, że jeste-
śmy kowalami własnego losu. 

Zastanawiasz się, skąd czerpać odwagę? 
Każdy z nas ją ma, ale nie u wszystkich jest jed-
nakowo rozwinięta. Niektórzy wydają się nią ob-
darzeni w większym stopniu niż inni. Widać to 
już w dzieciństwie. Gdy wiele maluchów dłu-
go raczkuje lub chodzi nieporadnie, trzymając 
się ściany albo maminej ręki, inne śmiało bie-
gną do przodu, nie bacząc na niebezpieczeń-
stwo. Rodzice zwykle mają z nimi sporo kłopotu. 
Takie dzieci nie boją się obcych, nie zatrzymują 
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się nieśmiało przed schodami, nie chronią się za 
plecami rodziców albo starszego rodzeństwa. 
Tak właśnie w najwcześniejszym dzieciństwie 
manifestuje się wrodzona odwaga. 

Efekt? Jeśli takie dzieci zostaną właściwie 
wychowane, wyrosną z nich dorośli, którzy 
potrafią bronić swoich opinii, nawet gdy inni 
ich nie podzielają. Mają skrystalizowane poglą-
dy, nie boją się krytyki, jasno wyrażają swoje ra-
cje i szukają dla nich poparcia. Zwykle mierzą 
wysoko i dobrze sobie radzą z przeciwnościami, 
więc z sukcesem realizują kolejne zamierzenia.

By nakreślić kurs działania i zrealizować go 
do końca potrzeba Ci odwagi żołnierza. RALPH 

WALDO EMERSON

Niestety, ludzi szczodrze obdarzonych od-
wagą nie jest wielu. Większość z nas powinna 
tę cechę dopiero rozwinąć. Dobrze by było roz-
począć jak najwcześniej. Jednak tu pojawia się 
problem. Odwaga dziecka czy młodego człowie-
ka budzi troskę i obawę rodziców, nauczycieli, 


