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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 wnikliwym

Narrator
Poszukiwanie istoty rzeczy to nie tylko domena 
filozofów. Pytanie „dlaczego” należy do podsta-
wowych pytań, jakie człowiek zadaje sobie i in-
nym, by zrozumieć świat. We wczesnym dzie-
ciństwie jest ono wyrazem ciekawości, później 
staje się też przejawem wnikliwości, która każe 
nam dociekać prawdy, analizować, interpretować 
i zgłębiać treści, wykorzystując wszelkie moż-
liwości umysłu. Wszystko po to, by nadać ży-
ciu głębszy sens, wyjść poza zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb fizjologicznych i zacząć żyć 
świadomie. 

Na czym polega różnica między zdawaniem 
się na los a życiem świadomym?… Można ją 
przedstawić bardzo obrazowo. Każdy z nas ze-
tknął się kiedyś z pojęciem labiryntu. Niektórzy 
mieli nawet okazję przebywać w parkach-labi-
ryntach stworzonych z odpowiednio przyciętych 
krzewów ozdobnych. Człowiek nieświadomy, 
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że może kierować swoim życiem, zachowu-
je się tak, jakby chodził po ścieżkach labiryntu 
i po omacku szukał drogi. Zapewne w końcu uda 
mu się wyjść z matni, ale popełni przy tym spo-
ro błędów. Wielokrotnie droga, którą wybierze, 
okaże się ślepą uliczką. Człowiek żyjący świa-
domie idzie śmiało i niemal bezbłędnie. Tak jak-
by na ścieżki labiryntu patrzył z góry i doskona-
le widział, którędy pójść, by trafić do celu. Jak 
sądzisz, który z tych ludzi będzie czuł się pew-
niej?… Któremu z nich będzie łatwiej zachować 
entuzjazm?… Który będzie wytrwalej realizo-
wał zaplanowane przez siebie cele?… 

Co zrobić, żeby zobaczyć drogę prowadzącą 
do spełnienia? Żeby życiowy labirynt zdradził 
nam swoje tajemnice? Pomocą może się okazać 
zbudowanie życia na wartościach nadrzędnych, 
dobre poznanie własnej osobowości, a także 
ukształtowanie w sobie cech, które staną się do-
pełnieniem wiary w siebie. Jedną z nich jest wła-
śnie wnikliwość. 

Czym jest wnikliwość i do czego się przyda-
je? Jak ją w sobie rozwinąć? Dlaczego warto być 



25

człowiekiem wnikliwym w życiu osobistym, pry-
watnym i zawodowym? Czy wykształcenie w so-
bie tej cechy wpłynie na nasze relacje z innymi? 
Spróbujmy wspólnie się nad tym zastanowić.

Prelegent
Wykład z pierwszej części kolekcji, zatytuło-
wany Jak zbadać swoje możliwości, przywo-
łał sylwetki ludzi, których odkrycia lub wyna-
lazki okazały się znaczące dla rozwoju świata. 
Wśród przypomnianych postaci znaleźli się mię-
dzy innymi: chiński wynalazca papieru Cai Lun 
i słynny malarz, a jednocześnie budowniczy wie-
lu nowatorskich maszyn, Leonardo da Vinci. 
Konstruktor pierwszego aparatu do przekazywa-
nia głosu Antonio Meucci i twórca pierwowzoru 
komputera Howard Aiken. Odkrywca penicyliny 
Alexander Fleming i chirurg Christiaan Barnard, 
który przeprowadził pierwszy przeszczep serca. 
A także Arthur Charles Clarke, wizjoner dostrze-
gający w satelitach możliwość rozwoju komuni-
kacji międzykontynentalnej. Różniło ich wiele: 
czas i miejsce, w jakich żyli, dziedziny, którymi 
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się zajmowali, a także tryb życia. Łączyły zaś 
istotne cechy osobowości. Między innymi wni-
kliwość. Czy to przypadek? Czy też wnikliwość 
mogła mieć wpływ na osiągnięcia tych ludzi, tak 
znaczących dla rozwoju świata? 

Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, 
odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się 
czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas 
Opatrzność. JOhANN WOLFGANG VON GOEThE 

Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z wymienio-
nych – Alexandrowi Flemingowi. Mogli- 
byśmy powiedzieć, że odkrywca penicyliny 
wpadł na jej trop przypadkiem. Przeanalizujmy 
jednak sytuację. Czy rzeczywiście był to tyl-
ko zbieg okoliczności?… Fleming po stwierdze-
niu, że używane dotąd środki antybakteryjne nie 
leczą pacjentów, a może nawet im szkodzą, po-
szukiwał czegoś, co skutecznie radziłoby sobie 
z drobnoustrojami, a jednocześnie nie niszczyło 
zdrowej tkanki organizmu. Odkrywał różne sub-
stancje, między innymi w kurzym białku, łzach 
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i wydzielinie z nosa, ale czuł, że nie o to mu 
chodziło. Nie ustawał więc w poszukiwaniach. 
Podczas dalszych badań zauważył, że na naczy-
niu laboratoryjnym zawierającym kolonię gron-
kowców urosła dziwna pleśń. Nie spodziewał 
się tego, jednak był zbyt dobrym badaczem, by 
a priori uznać, że to zwykłe zanieczyszczenie. 
Dokładnie przyjrzał się zjawisku. Postanowił 
je bliżej poznać i zrozumieć. Zaobserwował, że 
pleśń zabija drobnoustroje, nie niszcząc przy tym 
zdrowych tkanek, i jest o wiele skuteczniejsza od 
poprzednio odkrytych substancji. Czy przełomo-
we osiągnięcie medyczne byłoby możliwe, gdy-
by nie wnikliwość naukowca? 

Wnikliwość jest również cechą ludzi żyjących 
blisko nas. Potrzebną i podstawową. Jakiś czas 
temu jeden z partnerów instytutu zachorował na 
nowotwór. Był leczony przez różnych utytuło-
wanych lekarzy, jednak na operację zdecydował 
się w szpitalu w Krakowie. Dlaczego? Ponieważ 
dostrzegł, że profesor z tego szpitala mimo wie-
lu lat praktyki w zawodzie nie był skażony ruty-
ną. Poświęcił na rozmowę z chorym dużo czasu. 
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Konsultował przypadek z innymi specjalistami. 
Wytrwale poszukiwał najlepszej metody lecze-
nia. Efekt? Pacjentowi nie amputowano przeły-
ku, choć takie były sugestie innych, wydawałoby 
się nie mniej wybitnych lekarzy. Obyło się bez 
operacji okaleczającej na całe życie – wystarczy-
ło laserowe wyłuskanie guza. 

Już na tych przykładach widać, że nadrzęd-
ną cechą wnikliwości jest celowa rezygna-
cja z posługiwania się rutyną i stereotypami. 
Nasz umysł ma zwyczaj porównywać wszyst-
ko, co dostrzegamy na bieżąco, z tym, co już 
zna, i na tej podstawie wyciąga wnioski. Działa 
podobnie jak komputer. Dostaje dane, analizu-
je i podaje wynik. Ale człowiek to nie kompu-
ter! Mózg człowieka może więcej! Jest bardziej 
wszechstronny i nie musi funkcjonować zgod-
nie z oprogramowaniem, co oznacza, że ma 
możliwość wychodzenia poza wyuczone wzor-
ce myślowe, tzw. stereotypy. Stereotypami na-
zywamy przekonania i poglądy zbudowane bez 
udziału świadomości, najczęściej negatywne, 
powszechnie funkcjonujące w społeczeństwie 
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i przejmowane od innych ludzi. Często są to nie-
sprawdzone i niesprawiedliwe osądy, na przy-
kład kojarzenie bogactwa wyłącznie z cwaniac-
twem i kombinatorstwem, a świadków Jehowy 
z sektą. 

Czy z rutyną i stereotypami można walczyć? 
Tak, nawet trzeba, choć to niełatwe. Tym bar-
dziej, że przez lata poddawani jesteśmy na-
uce szkolnej, która z samej swojej natury jest 
kształceniem na wzorcach. Polega więc na ogół 
na patrzeniu i myśleniu w tym samym kierun-
ku, w którym patrzy i myśli nauczyciel. Czy 
to jest dobra droga? Może w nauczaniu powin-
no znaleźć się więcej miejsca na kreatywność 
i nieskrępowaną twórczość ucznia? Taka mo-
głaby być szkoła marzeń. Ale szkoły w więk-
szości takie nie są. Czy jesteśmy więc skaza-
ni na szablonowość w nauce, a tym samym 
na szablonowość w życiu? Nie, jeśli sami na-
uczymy się kreatywnego spojrzenia na to, co 
nas otacza. Podstawą nowego podejścia powin-
na być wnikliwość, cecha wielu dawnych mi-
strzów, choćby Leonarda da Vinci. 
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Niezwykle wszechstronny Leonardo był mię-
dzy innymi konstruktorem wielu urządzeń. Na 
potrzeby swoich zleceniodawców opracował na 
przykład projekt ogromnej kuszy. Pracę jak zwy-
kle zaczął od studiów tematu. Przeanalizował 
budowę podobnych przedmiotów i zbadał moż-
liwości dostępnych materiałów konstrukcyjnych. 
Dogłębnie zapoznał się z zasadami mechaniki, 
żeby sprawdzić, jak będą rozkładać się siły pod-
czas działania kuszy. Badał też dynamikę pro-
jektowanego urządzenia i sporządził precyzyjne 
szkice, które bardzo przypominały dzisiejsze ry-
sunki techniczne. 

Zwróćmy uwagę na kolejność postępowa-
nia. Najpierw wnikliwe studia tematu. Zebranie 
wszelkich informacji, które mogą się okazać 
przydatne w procesie projektowania konstruk-
cji. Dopiero potem otwarte myślenie i dochodze-
nie do nowych rozwiązań. Czy ten sposób dzia-
łania nie jest bardziej efektywny od szukania po 
omacku lub opierania się wyłącznie na stereoty-
pach i rutynie?
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Narrator
Czy pamiętasz genialne stwierdzenie Kartezjusza 
„Cogito ergo sum” – „Myślę, więc jestem”? 
Zawiera ono niezwykłą wręcz wiarę w potęgę 
ludzkiego rozumu. Wskazuje, że o jakości ży-
cia decyduje właśnie myślenie. Im częściej py-
tamy, wątpimy, dociekamy, tym decyzje, które 
podejmujemy, są trafniejsze i obarczone mniej-
szym ryzykiem popełnienia błędu. Im wnikli-
wiej zagłębiamy się w temat, tym trudniej nami 
manipulować i narzucić nam sądy. Wnikliwiej, 
czyli jak? Zastanówmy się teraz, czym jest wni-
kliwość, która pozwala iść drogą wskazaną przez 
wielkiego myśliciela?

Prelegent
Zgodnie z definicją słownikową wnikliwość to 
dokładne badanie, zgłębianie i wszechstronne 
analizowanie sytuacji, aby dokonać świadomego 
wyboru dalszego postępowania. Wymaga wysił-
ku, który nie każdy chce albo potrafi podjąć. Stąd 
tak niewiele osób decyduje się na żmudne szuka-
nie odpowiedzi na istotne pytania, na przykład: 
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„Dlaczego mam wybrać takie studia?”, „Dlaczego 
warto w to zainwestować?”, „Dlaczego przedsię-
wzięcie (własne lub cudze) się nie powiodło?”, 
„Dlaczego mam tak mało czasu dla siebie i rodzi-
ny?”. A warto byłoby to zrobić. 

Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej 
słuchać. SENEKA STARSZy 

W języku hebrajskim istnieje ważne słowo 
sechel. Łączy w sobie dwa pojęcia: wnikliwość 
i roztropność. Dla hebrajczyków były one jed-
noznaczne. Wnikliwość ma bowiem związek 
z rozumowym poznawaniem przyczyn, z mądro-
ścią. Mądrość to nie tylko dotarcie do wiedzy. 
Mądrość to umiejętność zastosowania jej w prak-
tyce. Człowiek wnikliwy zatem zdobywa wiedzę 
i wykorzystuje ją w codziennym życiu. Jest ta-
kie greckie słowo epignosis, które oznacza „do-
kładne poznanie”. Poznając coś dokładnie, za-
czynamy rozumieć temat, sprawę czy problem, 
a to ułatwia nam wyciąganie wniosków i podej-
mowanie właściwych decyzji. 
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Sprawą kluczową jest więc wiedza. Bez niej 
nie rozwiniemy wielu przydatnych cech, a przy-
najmniej nie zrobimy tego świadomie, co najwy-
żej przypadkowo. Zdobywanie kolejnych obsza-
rów wiedzy doda nam odwagi. Znikną obawy 
przed stawianiem pytań, bo będziemy wiedzieć, 
że nie świadczą one o niekompetencji, są jedy-
nie dowodem wnikliwości. Gdzieś znikną kom-
pleksy, które odzywają się niemal w każdym, 
kto zdaje sobie sprawę, że uczył się zbyt mało. 
Człowiek posiadający tylko wiedzę szkolną (bar-
dzo niepełną i ograniczoną) będzie obawiał się 
ośmieszenia. Będzie miał tendencję do bagate-
lizowania problemów innych i unikania poważ-
niejszych rozmów. Na marginesie warto dodać, 
że uczenie się może być jednym z przyjemniej-
szych zajęć. Poświęcimy mu cały wykład w trze-
ciej części kolekcji. 

Jeżeli żyjemy świadomie, nie wyobrażamy so-
bie, że nasze odczucia nieomylnie wskazują 
prawdę. NAThANIEL BRANDEN 
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Niestety, odkąd nastał Internet, poznawanie wie-
dzy staje się coraz bardziej powierzchowne, choć 
wydaje się, że powinno być odwrotnie, bo mamy 
do dyspozycji niemal całą mądrość ludzkości. Czy 
jednak korzystamy z tego? Czy w erze Google, 
kiedy w ciągu kilku sekund możemy znaleźć od-
powiedź na prawie każde pytanie, nie jesteśmy 
bardziej skłonni przyjąć pierwsze lepsze wyjaśnie-
nie niż wnikliwie dochodzić do sedna sprawy? 

Dlaczego warto poświęcać czas na głębsze 
dociekania? Bo dzięki temu nie tylko będziemy 
wiedzieć więcej, lecz także nauczymy się lepiej 
rozumieć siebie i innych. Nie ma to nic wspólne-
go ze wścibstwem. Wścibstwo to chęć poznania 
faktów z życia innego człowieka – o których nie 
chce on mówić – dla zaspokojenia zwykłej cie-
kawości. Często łączy się z chęcią wyrządzenia 
mu krzywdy. Wnikliwość z takim zachowaniem 
nie ma nic wspólnego.

Narrator
Zwróćmy uwagę na zdanie, z którego wynika, że 
wnikliwość nie tylko poszerza wiedzę, lecz także 
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pozwala lepiej rozumieć siebie i innych. Ta zdol-
ność do rozumienia innych powoduje, że osoby 
wnikliwe zazwyczaj są przez otoczenie odbiera-
ne pozytywnie. Ich towarzystwo gwarantuje, że 
nie zostaniemy osądzeni. Dzieje się tak, ponie-
waż ludzie posiadający tę cechę nie wydają po-
chopnie wyroków. Nie mają tendencji do natych-
miastowej oceny wszystkiego. Nie usłyszymy od 
nich: „Ja nigdy bym tak nie zrobił…”, „Nie po-
trafisz się zachować…”, „Zawsze podejmujesz 
głupie decyzje…”. Oddzielają osąd człowieka 
od osądu sytuacji, a i z tym się nie spieszą. Mają 
świadomość, ile przykrości może wyrządzić pró-
ba ferowania wyroków, gdy emocje jeszcze nie 
opadły.

Prelegent
Biblijna Księga Przysłów w wielu miejscach za-
leca rozwagę w mowie i działaniu. To ważne, by 
nauczyć się mówić wtedy, gdy nas o to proszą, 
i milczeć, jeśli rozmowa miałaby być pustą ga-
daniną. Człowiek wnikliwy myśli o konsekwen-
cjach swoich słów. Zanim coś powie, zastanowi 
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się, jak może to zostać odebrane. Jego intencją 
nie jest upokorzenie lub skrzywdzenie kogokol-
wiek. Rady, których udziela, są oparte na wie-
dzy, przemyśleniach i głębokim zastanowieniu. 
Są też pozbawione emocji, które w tym przypad-
ku byłyby złym doradcą. 

Świadomość, że słowa mogą skrzywdzić 
drugiego człowieka, jest obecna także w myśli 
Wschodu. O wielkiej mocy słów czytamy mię-
dzy innymi w Wedach, starożytnych tekstach 
hinduskich. Moc ta sprawia, że osobami predys-
ponowanymi do głoszenia prawdy są tam jedynie 
kapłani, zwani braminami, ponieważ – jak gło-
si tradycja – powstali z ust bóstwa. Prawo ahin-
sy, czyli zakaz krzywdzenia jakiejkolwiek istoty 
żywej, obejmuje także krzywdy wyrządzane sło-
wem. Konfucjusz uważał, że na straży tego pra-
wa powinny stać obyczaje i etykieta regulujące 
relacje międzyludzkie, uczące okazywania sza-
cunku i przekazywania bolesnych wieści tak, by 
nikogo nie urazić. 

Osoby wnikliwe wiedzą – najczęściej intuicyj-
nie – jak zaspokajać psychiczne i emocjonalne 


