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Książkę tę dedykuję: 

 

• dziecku we mnie – które przez lata przypominało mi, jak ważna jest 
moja/jego historia; 

• dzieciom: moim własnym, wnukom – tym narodzonym i jeszcze w 
drodze; dzieciom na całym świecie; 

• rodzicom i wychowawcom obecnych i przyszłych pokoleń:  
aby zobaczyli w swych dzieciach unikalne, niepowtarzalne istoty oraz 
uświadomili sobie, na czym polega mądra, bezwarunkowa miłość i 
wsparcie oraz co znaczy zdrowe dorastanie i ciągły rozwój; 

• nauczycielom i nauczycielom nauczycieli (pracownikom 
akademickim): aby wspierali w dziecku to, co dobre, a czasem 
zaniedbane, co nieodkryte i nieuświadomione; 

• lekarzom: aby spojrzeli szerzej i głębiej na proces zdrowienia i uleczania; 

• psychologom i wszystkim pracującym z ludźmi: aby zrozumieli, jakim 
źródłem bogactwa i stale nowych doświadczeń jest praca ze sobą i z 
drugim człowiekiem; 

• wszystkim, którzy chcą odkryć bogactwo swych nieujawnionych zdolności 
tworzenia oraz zrozumieć znaczenie życia, rozwoju i zdrowia we wszystkich 
aspektach i wymiarach. 
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Kilka słów celem wstępu 

Nie byłoby tej książki i wszystkich innych, (w tym poradników 
samoedukacji), programów edukacyjnych, mego nieustannego 
uczenia grup i konsultowania indywidualnych osób, gdyby nie moje 
traumatyczne doświadczenia dzieciństwa, lata problemów 
zdrowotnych poddawanych nieskutecznym terapiom medycznym, 
(przekształcając się w choroby o nieznanej etiologii), trudnych relacji 
w dorosłym życiu, a przede wszystkim niskiego poczucia własnej  
wartości i godności oraz braku miłości otoczenia, z którymi zmagałam 
się przez lata, a które wyniosłam z dzieciństwa.  
 Ta książka jest hołdem dziecku we mnie, które przez lata 
przypominało mi, że wszystko co dotyczy mnie jest żywe, obecne, 
choć głęboko „zakopane“ i wymaga uwagi, a przede wszystkim 
wyjścia naprzeciw fundamentalnej potrzebie bezwarunkowej miłości i 
akceptacji jego obecności (że jest takie jakie jest). Potrzebuje ono 
bowiem jako dziecko nieustannej troski o harmonijny 
(zrównoważony) rozwój i wspieranie zdrowia na wszystkich jego 
poziomach. Mała Ewunia dawała mi nieustannie znać o sobie, 
odzywała się w dorosłych relacjach, akcentując swe niezaspokojone 
potrzeby, krzycząc o miłość. To ona właśnie dawała mi genialne rady, 
pełne mądrości, spisane potem w Poradach małej Ewuni dużej Ewie, 
bezcenne w danej chwili mego życia, gdy nie wiedziałam, jaką podjąć 
decyzję lub doświadczałam „huśtawki“ emocjonalnej. To ona wreszcie 
odbijała się „czkawką“ w dorosłych relacjach, które przynosiły mi 
chwile pełne bólu i cierpienia, związane z wzorcem odrzuconego, 
niekochanego dziecka. 
 Przez lata docierania do korzeni mych problemów zdrowotnych, a 
szczególnie przyczyn chorób z autoimmunoagresji (nazywanych 
chorobami cywilizacyjnymi, czy psychosomatycznymi) uświadomiłam 
sobie możliwości uzdrowienia dzieciństwa, poprzez znalezienie mej 
małej dziewczynki i akceptację jej przeżyć, jako część mojej historii 
(problemów). Zrozumiałam, że mogę sama sobie pomóc, jak również 
innym ludziom (rodzicom, nauczycielom, także lekarzom) w 
zrozumieniu głębi oddziaływania traum z dzieciństwa na przyszłe 
problemy w różnych dziedzinach życia, jak i ich systematyczne 
odkodowywanie, podobnie jak edukację, aby potem nie było terapii. 
Dzięki temu pojęłam, że mała dziewczynka czy chłopiec są częścią 
naszej historii i aby spełniać się w życiu, trzeba tę historię 
„uwłaszczyć“, a nie „zakopać“. Trzeba nieustannie rozróżniać 
komunikaty dziecka w sobie i otoczyć je troską i miłością (miłość 
własna), aby odnaleźć w nim i odkopać spontaniczność, 
nieograniczoną wyobraźnię i kreatywność, będąc w kontakcie z nim, 
a potem realizować to wszystko we własnym, dorosłym życiu. Mamy 
bowiem stać się jak dzieci, żyć w świecie dziecka, aby móc spełniać 
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marzenia, nieograniczone fantazje, które były jego światem, a przez 
system wychowania i edukacji zostały zatracone. 
 Oby starczyło nam wyobraźni i cierpliwości na ten nieustanny 
kontakt z fundamentalną częścią nas samych, jego korzeniami, dla 
budowania harmonii w sobie, rodzinie i świecie. 

 
Niniejsza książka ukazała się pod koniec 2008 roku pod 

znamiennym tytułem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DZIECKA W 
ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ. Była na ten czas ewenementem w 
potraktowaniu wychowania jako wspierania harmonijnego rozwoju 
człowieka od najmłodszego wieku, zarówno w domu, jak i szkole w 
trakcie całożyciowej edukacji, traktując go jako część natury. Pojęcie 
zrównoważonego rozwoju zrobiło się popularne w latach 90. tych XX 
w., gdy wprowadzono je w ekologii dla zapobiegania dewastacji 
środowiska na skutek bezmyślnej działalności człowieka, wpływając 
na przyrodę, jego harmonię z naturą. Taka działalność prowadzi do 
degradacji otoczenia, niszczenia wielu gatunków świata roślinnego i 
zwierzęcego, a przede wszystkim do zmian klimatycznych na skalę 
globu.   

Będąc pionierką psychosyntezy w Polsce, jako psychologii 
świadomości, a jednocześnie badaczką funkcjonowania człowieka, 
jego zdrowia i choroby, po długich latach pracy naukowej w 
medycynie, zrozumiałam, że człowiek jest częścią większego 
systemu, łączącego go z naturą i światem i to zarówno materialnym, 
jak i pozamaterialnym. Dlatego właśnie psychosynteza uświadomiła 
mi jak systemowe podejście do rzeczywistości pozwala na 
zrozumienie świata jako całości i możliwości pozytywnego wpływu na 
niego już od wczesnego etapu rozwoju, poprzez właściwą „edukację 
do zdrowia”, aby potem nie trzeba było terapii. 

Obserwując rynek księgarski przez kolejne lata, podobnie jak i 
tendencje w edukacji i wychowaniu, a przede wszystkim mój rozwój 
świadomości dla podążania do wspierania zdrowia (w szerokim jego 
rozumieniu), a nie choroby, postanowiłam zmienić tytuł tego wydania 
na „WYCHOWANIE DZIECKA. W kierunku zdrowia i harmonii w sobie   
i świecie”. Artykułuję tym samym wartość zdrowia i 
harmonijnego rozwoju jako fundamentalną nie tylko dla 
pojedynczej jednostki (mnie samej), ale i dla świata, widząc 
człowieka i środowisko jako jeden spójny system. Jakość wychowania 
decyduje bowiem o budowaniu zdrowego partnerstwa w rodzinie, 
społeczności, jak i zdrowego społeczeństwa oraz globu. Bez 
wspierania tej fundamentalnej dla wszystkich wartości, tworzymy 
(jak to widać na zewnątrz) świat pełen patologii, rozpoczynających 
się od indywidualnego człowieka, jego fizycznych, emocjonalnych, 
mentalnych, psychicznych i duchowych problemów, podobnie jak 
chore rodziny, przygotowujące do życia chore jednostki. Brak bowiem 
dotychczas odpowiedniej edukacji do świadomego rodzicielstwa, 
zgodnie z zasadą „Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić, 
która jest moim zdaniem wyjątkowo spójna z efektami wychowania i 
edukacji, jak i w konsekwencji stanem rodzin, społeczeństwa i 
świata. 
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 Przedmowa 

Wychowanie i edukacja są najbardziej istotnym doświadczeniem w 
życiu każdego człowieka. Decydują o jakości całego dorosłego życia, 
nawiązywaniu związków z innymi ludźmi i wyrażaniu jego potencjałów. 
Obydwa procesy prowadzą bowiem do samopoznania, przygotowują do 
dorosłego życia, radzenia sobie z codziennymi problemami, 
odkrywania talentów, budowania właściwych relacji z innymi, 
poszanowania środowiska, w którym się żyje, w celu zachowania go 
dla przyszłych pokoleń. Sprawdzianem więc jest samo życie, 
funkcjonowanie w nim poszczególnej jednostki, jej zachowania w 
stosunku do innych i środowiska oraz wyrażanie siebie w zdrowy i 
konstruktywny sposób. 

Przygotowanie człowieka do świadomego zmierzenia się z samym 
sobą, poznanie swego źródła mocy i możliwości rozwoju, a więc 
samopoznanie i przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz 
realizacja własnych talentów są głównym celem wychowania. 
Stanowią fundament edukacji szkolnej i wychowania w rodzinie. To 
właśnie rodzina i szkoła są źródłem, a społeczeństwo i świat są 
odbiciem właściwej lub błędnej strategii wychowania i edukacji 
zastosowanej wobec indywidualnego człowieka, który, podobnie jak 
dzieło malarza, wystawiany jest na widok publiczny. Niewłaściwie 
sprawowana opieka, prowadzone w sposób nieświadomy wychowanie, 
mogą mieć bolesne konsekwencje nie tylko indywidualne (wpływ na 
zdrowie i życie), lecz także społeczne i pociągające za sobą globalne, 
począwszy od patologii fizycznych, psychicznych i społecznych, 
oddziałujących na rodzinę, społeczeństwo i świat (przykład Hitlera: 
jego dzieciństwo i globalne konsekwencje w dorosłym życiu). 
Zagrożenia wadliwego oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego 
narastają jednak w miarę postępu technologii. Naciśnięcie „klawisza” 
czy spustu przez jednego nieobliczalnego szaleńca może spowodować 
zagładę planety (użycie broni masowej zagłady – np. biologicznej), 
albo spreparowanie wirusa, który zniszczy dane w komputerach na 
całym świecie. 

W marcu 1999 r. dziennik „Życie” opublikował artykuł D. 
Grossmana [1]), amerykańskiego psychologa wojskowego, 
zajmującego się badaniem metod i skutków psychologicznych 
zmuszania poborowych do przełamywania naturalnych zahamowań 
wobec zabijania ludzi. Przytoczył on dowody na to, że techniki 
wykorzystywane do szkolenia żołnierzy używane są również w mediach 
i rozrywce. 

D. Grossman uważa, że media (a tym samym także telewizja i kino 
– przypis autorki), przez pokazywanie szczegółów morderstw, głównie 
dzieciom, przysposabiają je do zabijania. Nabierają one złych 
nawyków, widząc znęcanie się i przemoc w domu, w filmach czy grach 
komputerowych. Brutalizacja, warunkowanie klasyczne i operatywne, 
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poniżanie, zarówno fizyczne, jak i słowne, przyczyniają się do zaniku 
wartości moralnych i norm etycznych oraz zobojętnienia wobec 
przemocy. Zmiany tego rodzaju u dzieci, jak pisze autor, mogą zajść 
już w bardzo wczesnym okresie (18 miesięcy), gdy dziecko umie 
rozpoznawać obrazy w telewizji i je naśladować, tworzyć wzorce swych 
przyszłych zachowań, ale nie odróżnia jeszcze prawdy od fikcji. Dopiero 
w 6.–7. roku życia zaczyna rozumieć, skąd pochodzi informacja. 

Według Grossmana, 

[…] kiedy małe dzieci widzą w telewizji, że ktoś do kogoś strzela, 
atakuje go nożem… morduje, sądzą, że dzieje się to naprawdę.  

Niemniej gdy małe dziecko ogląda filmy grozy, zachodzi w nim 
proces, w którym w wyniku zaznajomienia, zaprzyjaźnienia się z 
bohaterem, cierpi, dostrzegając nagle, że jest on brutalnie 
zamordowany. Nie rozumie, że to tylko fantazja, zaczyna w to wierzyć 
i uznaje za rzeczywistość. 

W czasopiśmie „Journal of the American Medical Association” 
opublikowano badania dotyczące wzrostu agresji w ciągu 15 lat od 
wprowadzenia telewizji. Autorzy uważają, że tyle właśnie lat potrzeba, 
aby po brutalizacji 3–5-latków osiągnęli oni swą „szczytową dojrzałość 
kryminalną”. Długotrwały kontakt dziecka z przemocą w telewizji jest, 
według psychologów amerykańskich przyczyną, podwojenia liczby 
zabójstw popełnionych w USA. 

Przykładem warunkowania klasycznego jest wielokrotne oglądanie 
filmów grozy, w których pokazywana jest agresja albo cierpienie 
człowieka w otoczeniu sprzyjających warunków czy dobrego jedzenia i 
napojów. Powoli zaczyna szerzyć się opinia, że wychowujemy 
pokolenie barbarzyńców, którzy nauczyli się kojarzyć przemoc z 
przyjemnością, podobnie jak Rzymianie, którzy w trakcie igrzysk 
ucztowali [2]. Według Grossmana, wytworzył się „nabyty syndrom 
braku odporności wobec przemocy (AVIDS)”. Przemoc w telewizji 
nikogo nie zabija, jednak podobnie jak AIDS niszczy system 
immunologiczny (obronny). Z tego powodu sprzyja odczuwaniu 
przyjemności z przemocy, prowokując „do pociągnięcia za spust”, 
niszcząc mechanizm „bezwarunkowego hamowania” w środkowej 
części mózgu człowieka, blokujący wrodzoną niechęć do zabijania. 

Grossman uważa, że istnieje warunkowanie instrumentalne, które 
jest wyuczoną, automatyczną, odruchową reakcją na bodziec zarówno 
w momencie strachu czy gniewu, jak i celowania do konkretnego 
obiektu. W grach komputerowych dziecko uczy się mierzenia do celu 
oraz strzału jako odruchów warunkowych i zaczyna to lubić. 
Nauczywszy się celować do obiektu na ekranie, nigdy wcześniej nie 
mając broni w ręku, może bardzo precyzyjnie trafić w żywy obiekt [3]. 

Media ukazują dzieciom wzorce zachowań ze szczególnym 
uwzględnieniem (dokładne opisy, drastyczne sceny) zachowań o 
charakterze przestępczym. Są też okazją do znalezienia się w telewizji 
(przez popełnienie przestępstwa). „Pobudzają apetyt” na przemoc, 
seks, konsumpcjonizm, wyzwalają stłumione, zablokowane lub 
zakazane potrzeby i nimi manipulują. 

Przeciętny amerykański przedszkolak spędza przed telewizorem 
około 27 godzin tygodniowo.  
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W latach 80. lalki Barbie, a następnie Ken zalały rynki całego świata 
na skutek potężnej akcji reklamowej, do której przyczyniła się także 
prasa. W kilka lat później zaczęto opisywać problemy psychologiczne, 
jakie wystąpiły u dzieci (szczególnie dziewczynek) pod wpływem tejże 
mody. Część z nich zaczęła odczuwać syndrom nieadekwatności, 
obniżenia poczucia własnej wartości, z powodu braku podobieństwa do 
Barbie czy Kena jako wzorców ubioru, wyglądu. Stało się to powodem 
zaburzeń psychicznych, problemów i dolegliwości fizycznych, a nawet 
samobójstw. 

Przy analizie raportu MENiS do 2004 r., zaprezentowanego 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, obrazującego 
wzrastającą w Polsce liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży, na 
pierwszy plan wysuwają się przyczyny związane z brakiem wsparcia ze 
strony rodziców (szeroko rozumiana patologia rodzin), a następnie 
niepowodzenia szkolne i niewłaściwe relacje z rówieśnikami. Według A. 
Gmitrowicz, psychiatry, zajmującej się tą problematyką, w ostatnim 
dziesięcioleciu nastąpił 30-procentowy wzrost liczby samobójstw w 
Polsce w grupie wiekowej 14–19 lat. Podczas gdy w Unii Europejskiej i 
Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu programów profilaktycznych 
tendencja ta zmalała. Ta sytuacja wyraźnie pokazuje, że to dorośli, nie 
potrafiąc radzić sobie z własnymi problemami, projektują je na dzieci, a 
one, nie wiedząc, co z nimi zrobić, uciekają się do ostatecznego środka 
– odebrania sobie życia. Podobnie ci sami dorośli produkują i 
rozpowszechniają (przez media) obrazy gwałtów i przemocy oraz 
słownych i siłowych rozwiązań konfliktów (bójki, zabójstwa), nie zdając 
sobie sprawy z tego, jak wielki ma to wpływ na dzieci. 

W rzeczywistości medialnej „wszystko krąży wszędzie”; z tego 
samego rodzaju procesami [4] mamy do czynienia w organizmie. 
Istnieją prawa psychodynamiki (niestety, nieznane ogółowi), które 
odnoszą się do działania wszystkich funkcji psychicznych. Funkcje te 
są ze sobą powiązane – tworzą precyzyjnie, jak w zegarku, wzajemnie 
poruszające się tryby (procesy, mechanizmy). Naciśnięcie 
któregokolwiek „klawisza” uruchamia cały system. Obrazy czy emocje 
wiążące się z konkretnymi agresywnymi działaniami prowokują 
„lawinę” – od obrazu do czynu lub do jego mobilizacji, przez 
przygotowanie systemu mięśniowego do akcji. Jeśli działanie jest 
powtarzane, (np. gromadzenie emocji), uruchamia także mechanizmy 
kodowania (powstawania nawyków), które z czasem stają się 
nieświadome, czyli utrwalają się poza świadomym systemem 
postrzegania czy doświadczania, wywołując gotowość do 
natychmiastowej reakcji. W taki sposób można tłumaczyć działania w 
tzw. afekcie. 

Żyjemy w świecie dychotomii między „być” a „działać”, niemniej 
zarówno w wychowaniu, edukacji, jak i we wszystkich dziedzinach 
społecznego życia kładziemy wyjątkowy nacisk na działanie. Cenimy 
od małego, co dziecko, a następnie dorosły robi lub wie, a nie 
jakim jest lub może się stać. Zaniedbujemy (a tym samym 
lekceważymy) i pomijamy w wychowaniu najbardziej podstawowe 
funkcje ludzkiego bycia, takie jak: uczucia, wyobraźnię, intelekt, 
intuicję i wolę. Czynimy zbyt mało wysiłku, aby je w trakcie 
wychowania rozwijać i wzajemnie harmonizować. Zwracamy uwagę 
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na uczenie się języków obcych, podobnie jak własnego, zapominając 
zarówno o indywidualnych (w tym także kobiet i mężczyzn), jak i 
narodowych różnicach. Uczymy dzieci różnych przedmiotów, 
zapominając zupełnie, że przekładają się one nie tylko na konkretną 
umiejętność, przydatną potem w wykonywanych przez nie zawodach, 
lecz także na codzienne życie, na ich jakość jako ludzi i na ich 
relacje z innymi i ze światem (kontakt z przyrodą, poznawanie 
geografii, matematyki – i indywidualne określenie znaczeń: Co to 
znaczy dla mnie osobiście? Co czuję? Jak to wykorzystuję w 
codziennym życiu?). Cenimy umiejętności, ale już na początku 
edukacji zapominamy o tym, że usprawnianie umiejętności czy 
budzenie talentów zmienia także osobę jako taką, jej przyszłe 
wartości, cele oraz aktywność w bardziej głęboki i trwały sposób, 
czyniąc ją czasem bardziej szczęśliwą lub wprost przeciwnie – 
zamykając ją w świecie własnych odkryć, tego, co tworzy. 
Bibliografie wielu artystów wielokrotnie wspominają o ich 
samotności, o ogromnym cierpieniu, którym wypełnione było ich 
życie. 

Dlatego też wychowanie i edukacja ma spojrzeć na człowieka 
całościowo, na jego obecne i przyszłe życie, na to, co dzięki nim 
otrzymuje, ale i co traci oraz wspomagać jego samorealizację w 
świecie, niwelując to, o czym zapomniano (np. kształcąc talent, 
pomijano sferę emocjonalną).  

Obecnie potrzebujemy głębokiej przemiany w procesie edukacji w 
systemie szkolnym, polegającej na odejściu od nastawienia na wiedzę 
i zadania – w kierunku samoaktualizacji całej osoby, co wchodzi w 
zakres wychowania. Wiąże się to tym samym z humanizacją 
procesu wychowania, nadaniem mu duchowego aspektu, oraz z 
edukacją rodziców (stworzenie systemu przygotowania do 
„świadomego rodzicielstwa” – a więc wzmacniania wzrostu 
osobowego i duchowego dziecka już od najmłodszych lat aż do okresu 
dorosłości). Dzięki temu dziecko już w domu znajdzie zrozumienie, a 
rodzice pojmą głębiej sens swych działań wychowawczych jako 
wspierania naturalnego (zawartego wewnątrz) biologicznego 
planu (jak w nasieniu rośliny), który wymaga stworzenia 
odpowiedniej atmosfery do prawidłowego, zdrowego wzrastania 
dziecka i wykorzystywania przez nie pełni swych możliwości. Dzięki 
temu znajdzie ono krok po kroku, najpierw w rodzinie, a następnie w 
szkole, grunt do harmonijnego rozwoju, który umożliwi mu w 
przyszłości odkrycie swego miejsca w społeczności i świecie. Będzie 
ono także już od małego motywowane wewnętrznie i zewnętrznie do 
odkrywania swoich talentów, nauczy się rozwiązywania konfliktów w 
sobie i budowania zdrowych relacji z innymi, a przyszłą pracę będzie 
traktowało jako realizację swych najgłębszych potrzeb. Zrozumienie 
istnienia biologicznego planu stanie się dla opiekunów w procesie 
wychowawczym impulsem do postawienia na jakość osoby (dziecka), 
pełnię jej rozwoju i spełnienia w życiu. 

Prawdziwa samoaktualizacja, a następnie samorealizacja, i to 
zarówno dziecka, jak i wychowawcy, prowadzi do wzrastającego 
poczucia odpowiedzialności za własne zachowania i jakość relacji z 
innymi ludźmi oraz wpływ swoich działań na otaczające środowisko. 
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Jak pisze P. J. Palmer [5], nastawienie na osiągnięcia wymaga 
postawienia na znaczenie i wartość osoby. Istnieje bowiem różnica 
między człowiekiem, który pracuje tylko dla większej produktywności 
(jak robot, bez angażowania się w pełni), a człowiekiem, który z 
radością spełnia się w zrównoważonej, a jednocześnie twórczej 
aktywności (w którą włączone są wszystkie jego możliwości oraz cała 
sfera humanum). Jest to motywowanie przez zadania, a nie dla 
zadań, biorące pod uwagę człowieka z całym jego potencjałem. 

Rozwój dziecka, aby był kompletny, musi dotyczyć każdego 
aspektu jego osobowości: wspierania ciała, zmysłów, uczuć, umysłu, 
wyobraźni, woli, sfery duchowej. Całe wychowanie jest bowiem, 
według współczesnej nauki, „somatyczne”, oddziałuje bowiem 
najpierw na psychikę, a w konsekwencji na ciało (które jest głównym 
„odbiornikiem” werbalnych przekazów i miejscem reakcji na nie) [6]. 
Zrównoważony rozwój to świadome wspieranie wzrostu całego 
organizmu oraz zabezpieczanie wszystkich jego naturalnych, 
fizjologicznych potrzeb pod względem biofizycznym i 
psychoduchowym. Jest to edukacja dla przyszłości – aby nie leczyć 
zaburzeń, gdy jest już za późno [7]. Przez świadomą zmianę systemu 
możemy wzbogacić rozwój dziecka/młodego człowieka, wskutek 
niewiedzy i uprzedzeń – jedynie go ograniczyć i zatrzymać. 

Ludzka istota nie żyje w odosobnieniu, lecz w ścisłym połączeniu z 
innymi i z życiem, i właśnie z nich, i przez nie wyłania się jej 
znaczenie i sens życia. Znajdujemy cel, kiedy odkrywamy nasz 
unikalny wkład do większej całości. Właśnie ta potrzeba znaczenia i 
sensu, według R. Assagiolego [8](twórcy psychosyntezy), jest tak 
samo rzeczywista, jak potrzeby biologiczne i społeczne. 

Proces wychowania zawiera przygotowanie do życia w społeczności i 
w świecie, wynikające zarówno z konieczności, jak i z potrzeby każdej 
osoby. Nie można oddzielać wychowania w domu od wychowania i 
edukacji w systemie szkolnym. 

Pomocne byłoby zadbanie o integrację poszczególnych elementów 
w istniejącym systemie kształcenia, łączenie ich w sieć połączeń ze 
środowiskiem (przyrodą). F. Capra stwierdził, że nie możemy nigdy 
mówić o naturze, bez myślenia czy mówienia w tym samym czasie o 
nas samych. Tymczasem, jak pisze P. J. Palmer [9], obecny system 
edukacji i wychowania szkolnego to „ból rozłączenia”, objawiający się 
alienacją tych dwóch elementów, a także wiedzy, dziecka, rodziców, 
nauczyciela, rówieśników, całego szkolnego otoczenia, okolicznej 
społeczności i społeczeństwa. Wszystko i wszyscy w tym systemie są 
rozdzieleni: nie ma relacji dziecko – rodzice – nauczyciel – szkoła – 
społeczność. Wiedza, zamiast być zintegrowana z życiem 
(pojedynczego dziecka: po co się uczę?, ale także społeczności – 
czemu? komu ma to służyć?, nadając sens życiu każdej jednostki), 
jest „wtłaczana”, wymuszana, bez indywidualizacji, pozbawiając 
podmiotowości każdą jednostkę (odhumanizowana wiedza, w której 
jednostka się nie liczy), wyłączając ją a priori ze wspólnoty. 

Dlatego tak ważne jest obecnie – w epoce, gdy wszystko i wszyscy 
wokół podlegają integracji (np. włączenie Polski do Unii Europejskiej, 
łączenie małych firm w wielkie korporacje, tworzenie olbrzymich sieci 
telekomunikacyjnych czy teletransmisyjnych lub handlu na zasadzie 
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e-commerce) – nie alienowanie osoby, lecz przygotowanie jej do 
życia w relacjach, we wspólnocie, do bycia częścią większej całości. 
Niemniej bardzo ważne jest, by nie gubiąc jej samej, pozwolić 
pozostać sobą, w dynamicznej równowadze ze zmieniającym się 
nieustannie światem. 

Wychowanie i edukacja zależą w tym kontekście od 
odpowiedzialności zarówno pojedynczego nauczyciela, jak i całej 
zbiorowości nauczycieli oraz „nauczycieli nauczycieli” (pracowników 
naukowych wyższych uczelni). Szczególnie w szkole powinna 
obowiązywać fundamentalna zasada Hipokratesa, stosowana 
dotychczas jedynie w medycynie: primum non nocere – po pierwsze 
nie szkodzić [10]. Każde jednostkowe działanie ma wpływ na całą 
„pajęczynę życia” [11], w tym na relacje biologiczne, fizyczne, 
psychologiczne, społeczne i kulturalne.  

Szczególnie istotne dla wychowania i edukacji jest traktowanie 
dziecka holistycznie – całościowo, a więc postrzeganie go jako 
jedność biopsychofizyczną i duchową. Nasza kultura, a szczególnie 
dotychczas nauczana na uniwersytetach psychologia pomijają 
duchową naturę człowieka, a koszty tego stłumienia są ogromne,  
zarówno dla jednostki, jak i dla świata. Objawia się to przede 
wszystkim zarówno zagubieniem jednostki i brakiem sensu jej życia, 
jak i niezrozumieniem sensu świata jako całości, bycia jego częścią, 
co w konsekwencji powoduje nieinteresowanie się nim i potrzebę 
walki z innymi ludźmi oraz brak dbałości o stan środowiska. 

Jeśli chcemy odnaleźć siebie, podstawowym nakazem jest zwrócić 
się w kierunku tych teorii psychologicznych, które włączają duchowy 
aspekt życia człowieka [12], wprowadzając je/go do wszystkich 
dziedzin, dotyczących jego działalności, a szczególnie pedagogiki. 
Dzieje się to już w niektórych krajach (m.in. Wielkiej Brytanii, 
Szwecji, Stanach Zjednoczonych), gdzie  od ponad 30 lat zarówno 
bada się naukowo naturę duchowości na wielu uniwersytetach, jak i 
konkretyzuje wyniki tych badań w postaci coraz liczniejszych 
konferencji na temat duchowej i moralnej edukacji oraz artykułuje to 
w postulatach dotyczących reformy całego systemu edukacyjnego 
(np. w Wielkiej Brytanii).  

Badania tego rodzaju nie są jedynie ewenementem, gdyż 
filozofowie rosyjscy XIX i XX w. pisali wiele o duchowości [13]. 
Odwołując się do publikacji B. Krygier [14], należy stwierdzić, że 
życie na ziemi nie jest zjawiskiem autonomicznym, ale zależy od 
elektromagnetycznego życia wszechświata. Dowiódł tego A. 
Czyżowski, twórca kosmobiologii już w latach 30. XX w., a we 
współczesnych czasach – uznawany na Zachodzie (ze swoją teorią pól 
torsyjnych) G. Szipow, czy chociażby R. Sheldrake z teorią pól 
morfogenetycznych. Wyjątkowo spójne z tym są koncepcje 
elektromagnetycznej struktury człowieka W. Sedlaka [15], 
włączającej istotę ludzką w puls całego życia (uniwersalne serce 
plazmowe biosfery). Dzięki temu jasne stają się zarówno 
współzależności człowiek – świat, jak i wszelkie konsekwencje 
działalności człowieka. 

W czasach nasilenia zagrożenia nie tylko terroryzmem, lecz także 
przemocą i agresją w szkołach oraz strachem wzbudzanym przez 
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rodziców i wychowawców („nie rób tego, bo zobaczysz, co ci zrobię…”), 
niemożliwe jest ignorowanie i zaprzeczanie tego, że duchowa edukacja 
jest zbędna w systemie szkolnym. 

Teorie wychowania i edukacja powinny być „na czasie”, 
odzwierciedlać zarówno ducha epoki, w której żyjemy, jak i 
najnowsze osiągnięcia współczesnych nauk, dotyczące człowieka i 
świata. Na początku XX w. wielkim zainteresowaniem cieszyło się 
pojęcie inteligencji intelektualnej, czyli racjonalnej, którą zaczęto  
mierzyć, stosując odpowiednie testy i wyliczając tzw. współczynnik 
inteligencji (IQ). W połowie lat 90. XX w.D. Goleman wprowadził 
pojęcie inteligencji emocjonalnej (EQ). Pod koniec lat 90. 
opublikowano wiele doniesień naukowych o istnieniu 
protoświadomości, którą obdarzone są neurony. Protoświadomość 
wydaje się fundamentalną właściwością wszechświata – korzenie 
świadomych istot ludzkich sięgałyby wtedy początków jego istnienia. 
Nasza duchowa inteligencja daje nam więc oparcie w kosmosie, a 
życie znajduje cel i znaczenie w obrębie kosmicznych procesów 
ewolucyjnych (D. Zohar [16]). Wszystko to przemawia więc za 
trzecim rodzajem inteligencji człowieka, która stanowi najwyższą 
funkcję mózgu – myślenie jednoczące – inteligencja duchowa (SQ) 
[17]. Dotyczy ona poczucia sensu i wartości, będąc jednocześnie 
podstawą obydwu poprzednio wymienionych. Dzięki niej człowiek 
staje się rozumną, emocjonalną i duchową istotą, mającą potrzebę 
tworzenia sensu i porządkowania siebie (integrowania osobowości) i 
rzeczywistości wokół (synteza doświadczeń). Badania neurologów, 
psychologów i antropologów doprowadziły do zebrania i 
opublikowania faktów potwierdzających jej istnienie. Stwierdzono, że 
siedzibą tej inteligencji jest centrum operacyjne mózgu, 
charakteryzujące się oscylacją o specyficznej częstotliwości (fale 
gamma). Inteligencja duchowa nie zależy od kultury i istniejących 
wartości, raczej umożliwia ich pojawienie się.  

Człowiek obdarzony jest inteligencją duchową od początku swego 
istnienia. Jednocześnie uważa się, że harmonijne wspieranie rozwoju 
dziecka na wszystkich jego etapach prowadzi do jej ujawniania się w 
stosownym okresie życia, podczas gdy nieświadome działania 
wychowawcze prowadzą do wadliwego rozwoju i integracji 
osobowości, a tym samym do problemów z ujawnieniem się duchowej 
inteligencji, objawiających się brakiem sensu i celu w życiu dorosłego 
człowieka. 

W tym miejscu warto więc wspomnieć o wspieraniu nie tylko 
rozwoju funkcji umysłu w edukacji (wychowaniu), lecz także serca i 
jego specyficznych właściwości, niezbędnych w budowaniu relacji z 
innymi ludźmi. Serce, jak wspomniałam wyżej, włączone jest w 
biorytm życia jako całości, co daje możliwość odczucia kosmicznej 
świadomości, bycia częścią czegoś większego niż my sami [18]. Jest 
to włączenie własnej energii emocjonalnej i poszerzanie świadomości 
w kierunku uniwersum. R. Assagioli [19] porównywał ten proces do 
wspinaczki wysokogórskiej, podczas której widzimy tylko część 
krajobrazu, natomiast gdy wchodzimy na szczyt, ogarniamy wzrokiem 
cały horyzont. Tym samym poszerzamy nasze spektrum świadomości 
[20] o coraz inną perspektywę poznania. Przekraczamy też własne 
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bariery zbudowane przez siebie lub otoczenie, które przeszkadzają w 
rozwoju. Istnieją w nas jako niepodważalne prawdy, czasem 
przekazywane pokoleniowo, np. jako wzorce rodzinnych zachowań i 
postaw, nieweryfikowane przez nas w toku całego życia. 

Nieustanna racjonalizacja, używanie jedynie intelektu, 
wspieranego, notabene, przez edukację szkolną kosztem emocji i 
innych funkcji ludzkiego organizmu, nie pozwala nam także na dalszy 
rozwój w sensie używania ich wszystkich i odkrywania własnych 
talentów, sprawczości, a tym samym ogranicza myślenie kreatywne. 
Nie wystarczy jednak świadomość możliwości, nie można ich bowiem 
uruchomić bez świadomego aktu woli. Tym samym wola staje się 
głównym motorem działania, będąc najważniejszą cechą człowieka, 
jego osobowego ja, wyróżniającą go spośród innych istot żywych. To 
ona powinna znaleźć znaczące miejsce w edukacji, będąc składową 
ewolucyjnego wyposażenia człowieka, a jednocześnie prowadząc do 
głębokiego zrozumienia, z punktu widzenia moralnego i etycznego, 
własnego postępowania i działań względem innych. Praca nad 
przejawami woli: silną, dobrą i skuteczną prowadzi bowiem do ich 
zaistnienia, zrównoważenia, tym samym będąc zasadniczym 
elementem własnego harmonijnego rozwoju. 

Szkoła jest miejscem predysponowanym do wspierania harmonijnego 
rozwoju ucznia. Może stać się bardziej efektywna przez uczenie 
sposobów dochodzenia do rozumienia siebie i świata, bez a priori 
podanych koncepcji, jak również przy użyciu metod i określonych 
zabiegów badawczych. 

Obecnie szkoła jest instytucją, w której „pustemu” dziecku 
nalewany jest „olej do głowy”, konfrontuje się go z nadmiarem 
wiedzy teoretycznej. Według L. Lantieri, wydawcy amerykańskiego 
czasopisma „Schools with Spirits” oraz współtwórczyni programu 
„Twórcze Rozwiązywanie Konfliktów” (RCCP), dziecko jest jednak 
„pełne” – energii, zabawy, kreatywności – a zadaniem 
wychowawcy/nauczyciela jest zapewnienie mu optymalnej gleby, aby 
wyrosła z niego właściwa roślina i zakwitła. Dlatego też edukator to 
opiekun, pewnego rodzaju kustosz, uruchamiający potencjał 
kreatywności, „zapalający ogień” w dziecku, zgodnie zresztą z 
oryginalnym łacińskim znaczeniem słowa educare. 

Z tego powodu szkoła może stać się miejscem przygotowywania 
programu na życie, ucząc samodzielności, rozwijania zainteresowań, 
rozbudzając pasje. Tymczasem edukacja utwierdza dziecko w strachu 
przed porażką i uczy ciągłego współzawodniczenia o swoje miejsce w 
życiu. Wzmaga „wyścig szczurów”, robotyzację funkcji człowieczych i 
technicyzację procesu nauczania. Szkoła wymaga zadaniowych 
standardów, testuje umiejętności jako takie, a tymczasem zostawia 
dziecko jako osobę z boku, często „wmanewrowując” je 
(nieświadomie) w ślepą uliczkę, nie wspierając jego „Ja”, stąd czuje 
się ono nieadekwatne, popada w prawdziwe tarapaty ze sobą i z 
życiem. Aż ciśnie się na usta pytanie: Jaka ma być edukacja, jak 
przygotowywać dzieci do życia w świecie, gdzie wokół tyle zła, 
którego źródłem jesteśmy my sami – dorośli i które w spadku 
zostawiamy im jako problem do rozwiązania? 

Jako dorośli musimy zdać sobie wyraźnie sprawę z tego, co tak 
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naprawdę znaczy wychowanie i edukacja. Do czego i kogo 
edukujemy? Jak się mają konkretne kompetencje oceniane w testach 
sprawności do umiejętności radzenia sobie w życiu, zarówno 
osobistym, jak i społecznym? Czy jest w nim miejsce na wyrażanie 
siebie, zamiast jedynie na zmianę siebie w dążeniu do bliżej 
nieokreślonego sukcesu? Gdzie są inni ludzie i sens przynależności do 
świata? 

Zadaniem nowej szkoły jest zwrócenie uwagi na naturalną 
ciekawość, zainteresowania i kreatywność dziecka, na inne aspekty 
funkcjonowania mózgu, jak również odciążenie kory mózgowej od 
zbędnych informacji, koncentrowanie się na rozwijaniu wszystkich 
sfer funkcjonowania człowieka, w tym psychoduchowych, a nie tylko 
na rozwoju umysłowym (poznawczym). Badania naukowe udowadniają 
bowiem, że człowiek znajduje się czasem pod wpływem emocji, a 
wtedy przestaje myśleć jasno i obiektywnie, ujawniając uprzedzenia 
lub ignorując uczucia. Jeśli natomiast identyfikuje się jedynie z 
intelektem, jego myślenie staje się sztywne i nieelastyczne, 
nieuwzględniające innych ludzi. Gdy pozwoli sobie na bujanie w 
obłokach, traci zdolność koncentracji na tym, co robi i gdzie się 
znajduje. 

Przewodnim celem wychowania szkolnego może się stać nauczenie 
dziecka lepszego radzenia sobie ze sobą, z przeżywanymi lękami, 
trudnymi sytuacjami w rodzinie, biegłości w sztuce rozumienia i 
odczuwania siebie i innych oraz poszukiwanie głębokich więzi między 
ludźmi i sensu własnego istnienia. Każdy z nas rodzi się jako 
niepowtarzalna jednostka z dziedzictwem zdolności i możliwości 
rozwojowych. Według E. Fromma, nie wystarczy posiadanie, 
potrzebne jest „bycie”, a w nim wymiar transcendentny człowieka, 
pozwalający na wyrażanie potrzeb duchowych, miłości w działaniu. 
W taki sposób tworzy się nowe podejście do życia, wychowania, 
rozwoju, a tym samym zdrowia, i to zarówno w sensie jednostkowym, 
jak i ogólnym. Zadaniem wychowawców i nauczycieli w tym 
kontekście staje się obudzenie w dziecku jego potencjału i pomaganie 
mu w jego rozwoju oraz zaistnieniu w świecie. 

W wychowaniu nie może jednak zabraknąć podstawowej cechy – 
szacunku dla indywidualności dziecka. Dlatego też głębokie 
rozumienie nowej edukacji oznacza wniesienie do niej ducha, 
odkrycie go, obudzenie i kultywowanie go w każdym dziecku i 
nauczycielu, co wzbogaci tę relację o nową jakość – miłość w 
działaniu. 

Tym duchowym aspektem włączającym miłość zajmuje się 
psychosynteza, która jest pomostem łączącym psychologię klasyczną 
z psychologią transpersonalną, integrując zarówno materię, jak i 
ducha. Dlatego też została nazwana psychologią posiadającą duszę. 

Myślą przewodnią prezentowanej książki, opierającej się na 
psychosyntezie, jest wspieranie zrównoważonego rozwoju dziecka. 
Przywołam wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej, pojawiające 
się w literaturze na przestrzeni lat, aby na ich podstawie pokazać 
zakres oddziaływania metod psychosyntezy na rozwój dziecka w 
różnych jego okresach (różne funkcje i zachowania). Dane te nigdy 
nie zostały zintegrowane, lecz były częścią oddzielnych badań, stąd 
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tak naprawdę dzisiaj, jak pisze J. C. Pearce [21], nie istnieje w 
literaturze synteza wiedzy na temat człowieka, z której mogliby 
czerpać zarówno psycholodzy, jak i pedagodzy oraz rodzice i 
wychowawcy. 

Nie można mówić jednak o całościowym rozwoju bez wymiaru 
duchowego, który do tego okresu był w psychologii i pedagogice 
nieobecny, a który wprowadziła właśnie psychosynteza, integrując 
ciało, emocje, intelekt, wolę i aspekt duchowy ludzkiej natury. 
Książka przedstawia (z perspektywy psychosyntezy) teorię rozwoju 
człowieka, prowadzącego do jego „zakwitnięcia”, zrozumienia własnej 
istoty, sensu istnienia, poznania, predyspozycji oraz możliwości 
zaistnienia w świecie dzięki właściwym oddziaływaniom 
wychowawczym domu i szkoły.  

Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą zintegrowanego podejścia 
do wychowania – opartą na wiedzy, zarówno medycznej, jak i 
psychologicznej, którą zdobyłam w ciągu mojego życia. Powołuję się 
na opublikowane przeze mnie w ciągu ostatnich 10 lat prace 
wprowadzające zarówno założenia psychosyntezy, jak i zawierające 
„poradniki edukacji siebie samego” [22] – edukacji postulowanej 
przez coraz liczniejsze grono pedagogów, m.in. W. Pasterniaka i A. 
Szyszko-Bohusza. 

Serdecznie dziękuję dr G. A. Pettitt (New Zealand) za wyrażenie 
zgody na korzystanie ze schematów jego autorstwa. 
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Wychowanie: czym jest i może się stać? 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia ukazały się liczne prace opisujące nie 
tylko wady współczesnej edukacji czy wychowania, lecz także 
teoretyczne podstawy do przebudowy obowiązującej dotychczas teorii 
pedagogicznej. Widoczne jest, że wraca się zarówno do wcześniejszych 
koncepcji, jak i tworzy nowe, które mają odpowiadać wymogom obecnie 
preferowanego całościowego (zintegrowanego) nauczania i wychowania. 
Zdaniem naukowców, w celu opracowania epistemologicznych podstaw 
edukacji potrzebna jest wizja człowieka i świata oparta na jedności 
materii i ducha, a J. Gnitecki [23] rozbudowuje ją o odwołania do 
uniwersalnych praw Kosmosu, ustanowionych przez Tego, Który jest, 
zakodowanych w doświadczeniu wewnętrznym, będącym źródłem 
równowagi, rządzącej Wszechświatem. Właśnie dzięki takiemu 
nauczaniu może następować stymulowanie i wspieranie rozwoju każdej 
osoby do stawania się Człowiekiem, a nie robotem, nastawionym 
jedynie na indywidualny sukces lub ograniczonym przez partykularne 
interesy jednostek lub grup rządzących. Znajduje to zastosowanie w 
nurtach pedagogiki holistycznej, traktujących człowieka jako jedność 
biopsychofizyczną i duchową, łącząc funkcje prawej i lewej półkuli 
mózgu. Umożliwia to powiązanie myślenia analitycznego z syntetycznym 
i prowadzi do zrównoważonego rozwoju zarówno osobowego 
(horyzontalnego – wszystkich funkcji psychicznych), jak i duchowego 
(wertykalnego – wzrost wzwyż). 

Problemem jest jednak nie tyle teoretyczny opis, oparty na 
hipotetycznych przesłankach, ile praktyka oraz weryfikacja, 
sprawdzanie na bieżąco, czy nadano właściwy kierunek 
wychowaniu/edukacji – już od razu, a nie po latach – po ich skutkach 
jednostkowych, społecznych i globalnych. Ma to miejsce we 
współczesnych czasach, gdy trzeba nie tyle profilaktyki (a więc gdy 
istnieje już choroba w środowisku i trzeba jej zapobiegać), ile już 
terapii. 

Wiele ujawniających się patologii indywidualnych, i to zarówno 
fizycznych (w postaci chorób psychosomatycznych), jak i zaburzeń o 
podłożu społecznym i psychicznym (w tym alkoholizm, narkomania, 
przemoc, uzależnienia różnego rodzaju: od papierosów, leków, 
żywności, kupowania rzeczy), jest obrazem niezrównoważenia jednostki, 
będącego konsekwencją wadliwego wychowania (priorytet materii nad 
duchem, kupowania rzeczy kosztem ofiarowywania miłości). 

Tego rodzaju nieświadome działania wychowawcze powodowały 
zostawienie dziecka samemu sobie, stymulowanie go przez zewnętrzne, 
często nieznane i niespecyficzne czynniki lub wewnętrzne popędy i 
pożądania, lub narzucanie zewnętrznych wzorców czy motywów (także 
rodziców, np. zaspokojenia ich niespełnionych nadziei). Prowadziło to do 
rozczarowań w dorosłym życiu, konieczności zmiany zawodu czy 
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pojawiania się innego rodzaju problemów osobistych. Tego rodzaju 
nierównowaga o różnym pochodzeniu (funkcjonalna, emocjonalna) w 
obecnej rzeczywistości szczególnie się nasila, ze względu na wzrastającą 
tendencję do wartościowania (np. oceniania w szkole prowadzącego do 
dyskryminacji jednych i faworyzowania innych) lub w dorosłym życiu do 
identyfikowania się z funkcjami czy rolami, które są silniejsze, a 
deprecjonowania lub ignorowania słabszych. 

Wiedza na temat konsekwencji wymaga wdrożenia terapii, która jest 
ekonomicznie droga, gdyż choroba ta okazuje się przewlekła i 
postępująca. Wyciągnięcie wniosków z indywidualnego i zbiorowego 
doświadczenia prowadzi zwykle do ukazania przyczyn zaistniałych 
patologii, a następnie wymaga szukania sposobów ich eliminacji.  

Jeśli nie pomyślimy, zanim zrobimy cokolwiek (ma to miejsce 
szczególnie w wychowaniu), poniesiemy większe koszty – terapii dwóch 
stron: „sprawcy” i „ofiary”, a potem także podwójnej reedukacji. 
Dlatego tak ważna jest samoświadomość i fundamentalne zasady 
wprowadzone do edukacji: Hipokatesa, zastosowana w wychowaniu – 
„po pierwsze nie szkodzić” – i Assagiolego – „gdy coś przychodzi na czas 
– jest to edukacja; gdy za późno – to terapia”.  

Samopoznanie może bowiem być weryfikowalne „od zaraz”; co zrobi 
z tym jednostka – to zadanie „na jutro”. Jeżeli wychowawca/nauczyciel, 
znając siebie, oddziałuje pozytywnie na ucznia przez duchowy kontakt, 
może spodziewać się tego samego od ucznia w relacjach z innymi i w 
przyszłości – w społeczeństwie. Jak powiedział kiedyś Emerald 
Emmerson, „Uczymy tego, kim jesteśmy”. Tego samego rodzaju 
wydźwięk ma fragment prezentacji konferencyjnej S. Sławińskiego:  

[…] zmiany trzeba zacząć od siebie […] od przemyślenia na nowo 
własnej postawy wobec dzieci oraz swoich powinności, jako osoby 
wychowującej […] postawić sobie wysokie wymagania dotyczące 
własnego rozwoju wewnętrznego[…] [24]. 

Refleksja każdego nauczyciela nad samym sobą może przynieść 
fundamentalne zmiany w spojrzeniu na dziecko/wychowanka. Każdy 
nauczyciel oddziałuje na indywidualnego ucznia, podobnie jak na całą 
ich zbiorowość. W ten sam sposób zresztą uczniowie oddziałują na 
nauczyciela. Jeśli nauczyciel pracuje nad sobą, buduje dzień po dniu 
swój autorytet, stanowiąc wzór do naśladowania, weryfikuje w każdej 
sytuacji własną postawę, odpowiadając sobie na pytanie, czy jest w 
porządku względem siebie. Właśnie ta postawa pozwala odczytywać 
dzieciom/wychowankom jego wiarygodność, spójność wewnętrzną, 
zintegrowaną osobowość, wypływającą zarówno z koordynacji serca i 
umysłu, jak i ze zgodności wypowiadanych słów z czynami. 

Stan własnego umysłu, emocji i ducha w zasadniczy sposób 
determinuje charakter relacji wychowawca – dziecko. 

Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie 
podlega procesom rozwoju i wzrostu. Sam także nieświadomie może je 
zahamować. Jeśli dąży do coraz większej doskonałości siebie (w tym 
swoich działań), stawia sobie coraz wyższe wymagania, włączając 
etyczne normy i zasady moralne. One stają się dla niego wzorcem 
własnego postępowania, a gdy ich nie znajduje na zewnątrz, sam je 
tworzy. One nadają kierunek jego działaniom, a tym samym pokazują 
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jego jakość jako Człowieka. Jeśli jednak uważa, że „jest jaki jest” i nie 
musi nic robić, by zmienić siebie, to każda zewnętrzna sytuacja może 
wytrącić go z równowagi, a on jak liść na wietrze podda się jej, 
odreagowując na otoczeniu strach, złość, gniew, wzburzenie czy 
nienawiść. 

W literaturze mówi się o autorytecie nauczyciela, rozumianym jednak 
przez niektórych jako pewnego rodzaju władza i siła. Czynności 
opiekuńcze sprawowane w podobny sposób gubią drugiego człowieka 
(dziecko), jego istotę (kim jest? po co żyje?), prowadząc do nadużyć 
i manipulacji. Nauczyciel ingeruje bowiem w tożsamość drugiego 
człowieka. Etyczna postawa wychowawcy w tych działaniach ma więc 
zasadnicze znaczenie. 

W wyżej wspomnianym kontekście kodeks etyki nauczycielskiej staje 
się przez to niezbędnym środkiem własnego rozwoju, gdyż prowadzi do 
odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie: Jaka jest jakość nauczyciela 
jako Człowieka? Co to znaczy Człowiek? Dlatego nauczyciel przede 
wszystkim musi zadbać o swą wiarygodność w sensie człowieczeństwa, 
czyli o to, kim jest; dokąd zmierza; jaki jest jego cel; jakie ma 
intencje; jakimi wartościami kieruje się w życiu; czy jest 
autentyczny wobec siebie i drugiego człowieka? 

W ten sposób dochodzimy do drugiego ważnego aspektu 
wychowania. Według wyżej wspomnianego S. Sławińskiego, „[…] 
prawdziwe wychowanie musi być odniesione do Boga…” To przesłanie 
wywodzi się z nauk papieża Jana Pawła II, niemniej brzmi ono wyraźnie 
także w wypowiedziach duchowych przywódców innych wyznań, np. 
Dalajlamy. Odnosi się również w szerszym kontekście do tego, co 
odkrywa od kilkudziesięciu lat nauka – duchowego aspektu człowieka i 
świata (Soul, Spirit). Daje to przestrzeń dla wszystkich, niezależnie od 
ich wierzeń i światopoglądu. Duchowość, według D. Haya i R. Nye [25], 
jest jak podłoże skalne, kanwa, na których opiera się dobrostan nie 
tylko indywidualnej osoby, lecz także społeczeństwa i zdrowego 
środowiska [26]. 

Właśnie w tych zaledwie dwóch odniesieniach: „do siebie” i szeroko 
rozumianego pojęcia „Boga” zawarty jest problem współczesnego 
wychowania i klucz do jego rozwiązania. One bowiem nie są rozdzielone, 
a wprost przeciwnie – wymagają integracji. 

Współczesny człowiek potrzebuje nowej, duchowej perspektywy. 
Redukcjonistyczne podejście, postrzeganie człowieka jednowymiarowo 
– przez pryzmat fizyczności i zachowań, niesie z sobą poważne 
niebezpieczeństwa nadużyć moralnych. Niezbędne staje się całościowe  

      podejście do człowieka. 
Kształcenie holistyczne jest jednocześnie zadaniem szkoły i wielkim 

wyzwaniem, któremu należy sprostać, przygotowując zarówno 
nauczycieli (wychowawców), jak i wychowując oraz edukując dzieci. W 
obecnym kształceniu nauczycieli rozwija się bowiem jedynie 
kompetencje zawodowe – wiedzę i sprawności techniczne. Znikł 
natomiast aspekt humanistyczny lub traktuje się go drugorzędnie, 
zapominając o kompetencjach moralnych, duchowych. 

W edukacji zintegrowanej, holistycznej, nie może zabraknąć aspektu 
duchowego, psychicznego i emocjonalnego oraz wolitywnego i 
etycznego, traktowanych jako całość. Szczególnie aspekt duchowy budzi 
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liczne kontrowersje w kwestii jego zrozumienia, a nawet strach, mimo 
że hasło „poznaj samego siebie” ma korzenie w starożytności. 

Każde działanie, jakie prowadzi człowieka w kierunku jakiejś formy 
rozwoju […] ma w gruncie rzeczy w swojej naturze charakter duchowy 
[…] Duch człowieka jest niepokonany; nieustannie trwa, postępując od 
punktu do punktu, od etapu do etapu ponad ścieżką ewolucji, stale i 
stopniowo rozwijając swoje boskie cechy 

– pisze R. Assagioli, twórca psychosyntezy [27], a T. Moore dodaje: 

[…] pewna doza [zrównoważona – przypis autorki] życia duchowego jest 
absolutnie niezbędna dla „zdrowia psychicznego”; z drugiej strony 
przesadna duchowość lub nie ugruntowana potrafi być niebezpieczna, 
prowadząc do całej gamy obsesyjnych czy nawet brutalnych zachowań 
(fundamentalizm) [28]. 

Z refleksji nad tym wypływa nasza odpowiedzialność jako dorosłych 
za stan świata i życie na ziemi. Z racji jednak kolejnej „powracającej 
fali” idei „edukacji siebie samych”, obawy te wydają się słuszne. Obecnie 
zamiast udoskonalać pewne elementy w wychowaniu, jesteśmy 
zmuszeni zająć się równocześnie terapią, i to na szeroką skalę, 
włączając w to edukację do osobowej i zbiorowej 
odpowiedzialności. 

Planując jakąkolwiek edukację i wychowanie tego rodzaju, nie można 
pominąć podmiotu prowadzącego, a więc wychowawcy, nauczyciela, 
przewodnika w procesie rozwoju i wzrostu, gdyż on stanie się wzorcem 
postaw i wartości, autorytetem do naśladowania [29]. Tymczasem 
badania nad kondycją psychiczną nauczycieli prowadzone zarówno na 
świecie, jak i w Polsce wskazują na wzrastający odsetek osób 
dotkniętych depresją czy zespołem wypalenia zawodowego, 
objawiającym się wyczerpaniem emocjonalnym i brakiem 
zaangażowania zawodowego [30].  

Społeczne i zdrowotne skutki wychowania opartego na panującym w 
nauce i edukacji dotychczasowym paradygmacie chociażby w 
perspektywie ostatnich 20–40 lat wyraźnie wskazują źródła zaniedbań i 
braków. Obecna edukacja, a w tym także wychowanie, wymaga 
odwrócenia zepsucia, jakiemu zostało poddane środowisko, oraz 
regeneracji tego, co przez nieświadomość „zakodowano” w naszych 
umysłach i umysłach naszych dzieci, czego konsekwencją są np. agresja 
i przemoc. Jak pisze F. Mayor, cytując jedną z myśli V. Havla, „[…] nie 
można odkładać tego, co ma zaistnieć w przyszłości na jutro, bo może 
być już za późno” [31]. Stąd kierunek etyczny podkreślający duchowy 
aspekt edukacji jest szczególnie istotny w świecie zagrożenia 
terroryzmem, narastającej przemocy i społecznych patologii. 

W art. 4. ust. 1. Ustawy o systemie oświaty czytamy: 

Celem wychowania jest prowadzenie do pełnego rozwoju osobistego, 
do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej postuluje traktowanie wychowania 
jako wspierania rozwoju ucznia we wszystkich sferach jego osobowości 
(fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i wolicjonalnej).  

Podobnie, według Z. B. Gasia [32], zgodnie z założeniami psychologii 
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humanistycznej, wychowanie jest procesem wspierania wychowanka w 
rozwoju w kierunku osiągnięcia pełnej dojrzałości w czterech 
sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 
Wychowanie dotyczy więc relacji (podmiotowej) dwóch osób, ich 
wzajemnego współdziałania i wynikającej z tego odpowiedzialności. 

Głównym animatorem tego procesu staje się osoba wychowawcy, 
zarówno jego cechy, postawy, wartości oraz wiedza, jak i umiejętności 
oraz predyspozycje. To on ma za zadanie stworzyć warunki sprzyjające 
rozwojowi, w tym poczucie bezpieczeństwa, wolności, 
odpowiedzialności, i uwrażliwiać wychowanka na odkrywanie planu na 
własne życie. 

Jako autorytet ma wykazywać wysokie poczucie samoświadomości, 
postaw i zachowań (których staje się wzorcem), społecznej 
użyteczności, zasad etycznych, którymi się kieruje, oraz 
odpowiedzialności za własne działania i umiejętności (m.in. 
słuchania, prowadzenia, wspierania, podejmowania decyzji itp.).  

Warto tu jeszcze podkreślić bardzo istotne predyspozycje – 
zrozumienia, akceptowania i empatii. Ważne jest przy tym, według 
Gasia, także budowanie poczucia więzi uczuciowych z wychowankiem. 
Należy być jednak wyjątkowo ostrożnym, gdyż przekroczenie pewnych 
granic prowadzi do braku równowagi, którego konsekwencją są różnego 
rodzaju uzależniania, poczucie wyższości, a uległość wychowanka może 
doprowadzić do nadużyć moralnych (podkreślania dominacji, 
molestowania). 

Tak więc oddziaływanie wychowawcy powinno wspierać zarówno 
wychowanka jako osobę (kim jest jako uczeń, dziecko?), jak i jego 
sferę humanum (kim jest jako człowiek?), budować w nim 
osobowość odporną na wszelkiego rodzaju stresy, lęki i zagrożenia (w 
tym uzależnienia), kształtować umiejętność panowania nad własnymi 
emocjami, motywować do działania.  

Takie cechy może wykazywać i nauczać „z głębi siebie” jedynie 
nauczyciel, który sam się nieustannie rozwija, integrując własną 
osobowość. Jest to nauczyciel zharmonizowany wewnętrznie, o 
zbudowanym poczuciu własnej wartości i świadomości siebie, tego kim 
jest, dokąd zmierza, jaki jest jego cel i jak może go osiągnąć, 
dokonujący stale własnej samoaktualizacji, wzrastający nie tylko 
horyzontalnie, ale i wertykalnie (wzrost wzwyż). Tak właśnie 
wypowiedział się jeden z nauczycieli – uczestnik konferencji 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości” nt. 
„Dokąd zmierzasz człowieku? Model edukacji dla przyszłości” w 2001 r. 
(patrz książka pod tym samym tytułem) [33]. 

Wszystko to jest ogromnie istotne, niemniej nie może być teorią, 
zawartą w książkach, lecz powinno się stać praktycznie realizowaną i 
nauczaną „sztuką życia” w domu, szkole i świecie.  

Podstawowym pytaniem staje się więc: Jak to ROBIĆ? Ta publikacja 
traktuje o wspieraniu całościowego rozwoju dziecka, o praktyce tego 
wspierania. Ma swe odwołania do licznie zgromadzonej literatury, 
opublikowanej przeze mnie na przestrzeni prawie 10 lat, opisującej 
część teoretyczną i praktyczną psychosyntezy, adresowanej do 
wychowawców/nauczycieli – w postaci scenariuszy zajęć dla nauczycieli 
przedszkolnych i szkolnych oraz środowiska akademickiego. 


