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Edukacja dla samowiedzy

Wprowadzenie

Czasy obecne charakteryzują się zaburzeniem równowagi w jednostce
i w społeczeństwie: wymienić tu można choćby skażenie środowiska natural−
nego jak i psychicznego, fonicznego, wizualnego, nadmiernie szybkie tempo
życia, stresy i różne choroby cywilizacyjne, patologie społeczne. Potrzeby
i konieczność zmian odczuwane są przez ludzi na całym świecie. Zmiany te
powinny dotyczyć (jeżeli ludzkość chce przetrwać) najpierw sposobu myśle−
nia ludzi. Dużą pozytywną rolę odegrać w tym może edukacja, edukacja,
dzięki której pojawi się wystarczająca liczba (nazwijmy ją progową) samo−
dzielnie myślących jednostek, kierujących się odpowiedzialnością za przy−
szłość. Jednostki takie muszą być wewnętrznie wolne. Odpowiedzialność
za przyszłość opierać się powinna nie tylko na strachu przed skutkami dzia−
łań cywilizacji technicznej, jak pisał H. Jonas1 (choć na tym również), ale tak−
że na uczuciach pozytywnych, na wzmocnieniu „szerszego ja” osobowości2,
na samowiedzy, samopoznaniu, samokontroli i dyscyplinie wewnętrznej. 
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1 Zob. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kra−

ków 1996, s. 58. 
2 Zob. G. Allport, Osobowość i religia, Warszawa 1988.



1. Obecne cele edukacji 

W swoim życiu każda jednostka wchodzi w interakcje z przedmiotami,
z innymi ludźmi i ze samą sobą. W stopniu najmniejszym współczesna edu−
kacja przygotowuje do kontaktów intrapersonalnych. 

Poznanie, opanowanie i doskonalenie wewnętrznego świata są dla jed−
nostki fundamentalne (co zauważali już myśliciele starożytni), ważne jej peł−
nego zdrowia – fizycznego, psychicznego i społecznego. Myśli i emocje
kształtują postawy wobec rzeczywistości zewnętrznej jednostki („kto się
sam z sobą nie zgodzi, ten nikomu nie dogodzi”). Brak ładu w świecie we−
wnętrznym myśli i emocji, brak ich opanowania i właściwego ukierunkowa−
nia powodować może negatywne skutki zarówno dla jednostki (dezintegra−
cja osobowości, choroby psychosomatyczne, brak umiejętności sprawnego
działania), jak i negatywne skutki dla jej otoczenia. 

Intencją obecnej edukacji jest „umiejscowienie” jednostki w punkcie
„rozumu”, tak aby głównie myślenie, argumenty racjonalne, a nie np. zmy−
słowość, biologizm czy negatywne emocje decydowały podczas dokonywa−
nia przez nią wyborów. Intencja ta jest niewątpliwie słuszna, zawiera jed−
nak w sobie pewne pułapki związane z przeintelektualizowaniem edukacji,
z nadmierną rozbudową sfery czysto racjonalnej nad sferą uczuć wyższych,
co prowadzi do zubożenia życia jednostkowego i zbiorowego. Myślenie jest
wartością pozytywną, jeśli jest samodzielne, jeśli jednostka zachowuje
nad nim kontrolę i potrafi się od niego zdystansować. Jeżeli myślenie,
pewne jego schematy, wzorce (np. wzorce kultury) zaczynają żyć własnym
życiem, wymykają się spod kontroli, zaczynają stanowić jakby samoistny
byt w nas, warunkujący i zamykający nas w takim, a nie innym sposobie
postrzegania świata, to wtedy takie myślenie trudno nazwać twórczym,
kreatywnym. Nadmiernie rutynowe myślenie utrwalonymi schematami,
jakby kierowane automatycznym pilotem, aczkolwiek wygodne i energe−
tycznie ekonomiczne, daje jednak tylko złudne poczucie bezpieczeństwa,
jest rodzajem wewnętrznego zniewolenia i może być w konsekwencji
zgubne. 

Świat postrzegany rutynowo przez pryzmat określonego wzorców i dzia−
łanie idące jego śladem, staje się również mało twórcze, czy nawet destruk−
cyjne. 

Prowadzenie ze sobą wewnętrznego niekontrolowanego dialogu, w mo−
mencie prowadzenia dialogu zewnętrznego z innymi ludźmi, np. w trakcie
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negocjacji, dyskusji, podejmowania decyzji, prowadzić może do zakłóceń
w procesie komunikacji, do braku autentycznego porozumienia z innymi.
W skrajnych przypadkach brak umiejętności zatrzymania tego wewnętrzne−
go dialogu prowadzi do zamknięcia się w sobie i życia w swoim własnym
wirtualnym świecie.

Ilość informacji do przetworzenia przez jednostkę jest obecnie tak duża,
że wiele osób z tym sobie po prostu nie radzi3. Edukacja nie wytworzyła do−
tąd wystarczająco skutecznych metod wdrażania do pracy nad własnym
umysłem, swoistego „wentyla bezpieczeństwa” dla nadmiaru informacji, dla
zbyt abstrakcyjnego i wyrafinowanego myślenia, myślenia uwarunkowane−
go kulturowo, zniekształcającego rzeczywistość i stawiającego ludzi w opo−
zycji do siebie, zamiast obok siebie, w kierunku wspólnego stawienia czoła
zarówno społecznym, jak i ogólnoludzkim zagrożeniom i wyzwaniom.
W pewnym zakresie zajęcia z zakresu sztuki i muzyki (ostatnio drastycznie
w Polsce okrojonych) oraz wychowania fizycznego spełniają taką funkcję
(już w Akademii Platona nauczano wychowania fizycznego4). Wentylem
tym mogłaby być także różne teorie dotyczące osobowości i kultury, samo−
poznania, jak i konkretna praktyka, stosowana w ramach każdych zajęć, któ−
rej celem byłoby zdobycie bezcennej wręcz umiejętności wytwarzania chwil
wewnętrznej ciszy, umiejętności autorefleksji, dyscypliny wewnętrznej, sa−
mowiedzy i samokontroli 

2. Zaprogramowanie kulturowe 

Dla G. Hofstede, znanego specjalisty z zakresu zarządzaniu międzykultu−
rowego, kultura to „zaprogramowanie umysłu5”. Istnieje według niego trzy
poziomy tego zaprogramowania: uniwersalny, kolektywny i indywidualny.
Na osobowość składają się cechy natury (uniwersalne i dziedziczone) oraz
kultura (narodowa, etniczna – religijna, językowa, płci, pokoleniowa, klasy
społecznej). 

Poznanie problemów kulturowego zaprogramowania sprzyja określonej
refleksji. Zagadnienia te występują w ramach zajęć akademickich i dyskursu
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3 Zob. E. Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1998, s. 341.
4 Zob. Platon, Dialektyka muzyki i gimnastyki, Państwo, Warszawa 1958, s. 176–180.
5 Zob. G. Hofstede, 2000, Kultury i organizacje, Warszawa, s. 40. 



na temat etyki życia gospodarczego6. Refleksja taka może pomóc jednost−
kom w zrozumieniu innych kultur, w uwolnieniu się także od określonych
schematów i obciążeń własnej kultury, przy zachowaniu jednak tego, co naj−
cenniejsze (problem kontynuacji i negacji). 

Dążenie do swoistego uwolnienia się od zaprogramowania, od „ustatycz−
nienia”, wymaga jednak, moim zdaniem, systematycznej, intencjonalnej, po−
ważnej i praktycznej pracy nad własnym umysłem. Jednorazowy akt zapo−
znania się z tą teorią może okazać się niewystarczający, gdyż musi się
pojawić trwała intencja i dyspozycja do refleksji i autorefleksji. Musi też po−
wstać przyzwyczajenie do takiej właśnie pracy pod hasłem „poznaj samego
siebie”, zarówno przez poznawanie świata zewnętrznego, jak i wewnętrzne−
go. Na tej bazie pojawić się może wolność od zaprogramowania, wewnętrz−
na wolność jednostek, dzięki której stworzyć będzie można z czasem nowy
paradygmat kultury, cywilizacji dążącej do jakiegoś ideału (nie będącego
jednak rodzajem utopii), ideału pokoju, odpowiedzialności, powszechnej
życzliwości, współpracy, sprawiedliwości, powszechnego dobrobytu mate−
rialnego i duchowego. Może jednak nie jest to dążenie do ideału, lecz po pro−
stu dążenie do normalności?

3. Inteligencja i kompetencje emocjonalne

Edukacja jest obecnie przeintelektualizowana. Znacząca część przedmio−
tów we współczesnej edukacji chyba na całym świecie służy głównie rozwo−
jowi inteligencji intelektualnej, gdy tymczasem obok kompetencji związa−
nych z intelektem współczesny świat wymaga od jednostki posiadania
i rozwoju inteligencji różnych, wielorakich (H. Gardner, P. Salovey, J. May−
er, D. Goleman), m.in. kompetencji emocjonalnych zwanych w literaturze
przedmiotu inteligencją emocjonalną7.
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6 Zob. W. Gasparski, A. Lewicka−Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Europejskie i świa−
towe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, w: Eu−
ropejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu (materiały konferencyjne),

Warszawa 2003, zob. też B. Mazur, Znaczenie czynnika kultury w rozwoju zrównoważonym,

„Prakseologia” 2004, nr 144, s. 45–52.
7 Zob. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997. Pod pojęciem inteligencji

emocjonalnej rozumie on m.in.: 1. Zespół cech, które można nazwać charakterem, 2. Rodzaj



Na kompetencje te mają się składać m.in. umiejętność komunikowania
się ze samym sobą (komunikacja intrapersonalna), z własnym wnętrzem,
a dzięki temu umiejętność budowania osobowości, autokreacji, samopozna−
nia, samoopanowania i samodyscypliny, otwarcia się na świat wartości oso−
bowych, a w konsekwencji także umiejętność właściwego, konstruktywne−
go komunikowania się i współdziałania z innymi ludźmi.

Pojęcie inteligencji emocjonalnej i teorie z nią związane mogą być, choć
nie jest to warunkiem koniecznym, dobrą bazą i punktem wyjścia edukacji
dla samowiedzy. 

4. Koncepcja G. Allporta a samopoznanie

Również wiele innych koncepcji np. G. Allporta może być pomoc−
na w edukacji dla samowiedzy. W koncepcji osobowości G. Allporta istotną
rolę odgrywa tzw. proprium. Według niego proprium to coś szczególnie bli−
skiego jednostce. W skład proprium według niego wchodzą8: poczucie wła−
snego ciała – kinestezja, tożsamość (poczucie ciągłości, pamiętanie, przypo−
minanie sobie), miłość własna (potrzeba przetrwania, wola mocy, duma,
poczucie własnej ważności), rozszerzone „ja” zabarwione uczuciowo (sza−
cunek dla ideałów, utożsamianie się z grupami, umiłowanie wartości moral−
nych), nośnik racjonalności, obraz własnej osoby (pełnione role, aspiracje),
dążenia osobiste (impulsy, popędy i motywy wyższego rzędu) oraz samo−
wiedza (podmiot poznania, substancjalny podmiot wiedzący, samopoznanie,
poznanie własnego proprium, wgląd w siebie). Szczególnie ten ostatni ele−
ment jest, w kontekście omawianych zagadnień związanych z samopozna−
niem, ważny. Sam G. Allport nie mógł wyjść ze zdumienia, dlaczego tak
ważny składnik osobowości jak jej podmiot, nie poddany był właściwe ni−
gdy pogłębionej analizie teoretycznej i nie został wykorzystany praktycznie
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metazdolności, od której zależy wykorzystanie pozostałych zdolności, 3. Umiejętność samo−

obserwacji, kontroli swoich myśli i emocji 4. Wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowo−

dzeń, 5. Optymistyczne patrzenie w przyszłość, 6. Wczuwanie się w nastroje innych osób, 

7. Umiejętność panowania nad popędami, 8. Zrozumienie samego siebie i kierujących nami

motywów, a także zrozumienie innych i ich motywów 9. Zbiór umiejętności, które pomagają

w harmonijnym układaniu stosunków z innymi. 
8 G. Allport, Jak stajemy się osobowością, w: idem, Osobowość i religia, Warszawa 1988,

s. 39–50. 



np. w edukacji (istnienie podmiotu świadomości sugerował I. Kant9 – ego
transcendentne, czyste ego, w odróżnieniu od ego empirycznego). Allport
sądził, że jest to poważne zaniedbanie nauki. Pełne uświadomienie sobie
przez jednostkę tego najgłębszego czynnika, umożliwiającego jej poczucie
tożsamości – podmiotu poznania, jest, zdaniem Allporta, oznaką w pełni doj−
rzałej osobowości.

Osiągnięcie samowiedzy przez jednostkę zaowocować może większym
jej obiektywizmem, poszerzeniem sfery jej wewnętrznej wolności (zwięk−
szeniem stopni swobody), większej niezależności od czynników zewnętrz−
nych (cudzych opinii, manipulacji) i wewnętrznych (własnych przypadko−
wych myśli, emocji). Samowiedza i samoopanowanie sprzyjać też może
zapewne sprawności działania. Tadeusz Kotarbiński wyróżniał m.in. myśle−
nie, które sprzyja działaniu i takie, które przeszkadza w działaniu10. Większa
wolność wewnętrzna to jednocześnie większa odpowiedzialność jednostki
w sensie odpowiedzialności pozytywnej za przyszłość. 

5. Edukacja dla samowiedzy w firmach japońskich

W Japonii docenia się wagę samodyscypliny, samoopanowania, mistrzo−
stwa (muga) panowania nas swymi myślami, emocjami i zachowaniem. Mi−
strzostwo takie jest tam bardzo cenione i umiejętność tę pragną posiąść
wszyscy ludzie, niezależnie od wykształcenia i pełnionych funkcji11. Mi−
strzostwo to oznacza coś więcej niż perfekcjonizm zawodowy. Rozszerzać
ma ono sferę wolności wewnętrznej jednostki, spełniać ma także potrzeby
estetyczne i poznawcze. 

Około 30% firm japońskich wysyła swych pracowników do różnego rodza−
ju ośrodków treningowych, w tym ośrodków samopoznania, nauczających:
koncentracji uwagi na dowolnie wybranych rzeczach czy ideach, dowolnego
wycofywania energii i świadomości z organów działania i poznania, podejmo−
wania decyzji i działania w sytuacjach ekstremalnych, perfekcyjnej relaksacji12.
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9 Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957, t. II, s. 113.
10 Zob. T. Kotarbiński, O rodzajach myślenia, Prakseologia, Dzieła wszystkie, Warszawa

1999. 
11 Zob. R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa 1999,

s. 220.
12 Zob. K. Konecki, Japońska fabryka, Łódź 1992, s. 64–65. 



Celem treningu jest najgłębsza interioryzacja wartości etycznych, bez
której cnoty nie byłyby autentyczne, w pełni zasymilowane. Celem treningu
jest również doznanie swoistego przeżycia wewnętrznego, dzięki któremu
jednostka pozbyć się ma alienacji i strachu, poprzez odczucie jedności całe−
go bytu.

Kultura japońska, choć odmiennymi ścieżkami, dotarła do pojęcia samo−
wiedzy. Pojęciu temu, w odróżnieniu od kultury zachodniej, poświęcono tam
jednak sporo uwagi i to nie tylko ze strony teoretycznej, lecz również prak−
tycznej – stąd herbatyzm, sztuka układania kwiatów, sztuki walki, sztuka ar−
chitektury, sztuka malarstwa i wreszcie sztuka prowadzenia biznesu. Sztuki
te to coś znacznie więcej niż tylko sposób zarobkowania, to dążenie do połą−
czenia skuteczności, etyki i estetyki. 

Sądzono tam bowiem, że samopoznanie – staranny i perfekcyjny wgląd
w siebie – odgrywa kluczową rolę zarówno ze względu na moralny, indywi−
dualny i wszechstronny rozwój jednostki jak i rozwój całego społeczeństwa
(zbioru jednostek, które mają ze sobą bardziej współdziałać niż rywalizo−
wać). Dzięki samowiedzy jednostka ma osiągnąć: wolność wewnętrzną,
wolność od alienacji i strachu (poprzez odczucie jedności), a także radość
życia, umiejętność cieszenia się prostymi jego przejawami. Samowiedza ta
z dużym prawdopodobieństwem przekładać się ma na współdziałanie dla
dobra wspólnego, zaufanie społeczne i perfekcjonizm zawodowy.

6. Edukacja dla samowiedzy w badaniach własnych

Badania ankietowe prezentowane poniżej zostały przeprowadzone przez
autora w 2004 r. na próbie 100 studentów pierwszego roku studiów dzien−
nych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Z przeprowa−
dzonych badań wynika, iż samowiedzy, w opinii respondentów, poświęca
się w naszej edukacji zbyt mało uwagi. Tylko 3% ankietowanych osób
stwierdziło, iż w trakcie ich dotychczasowej edukacji były poruszane i prak−
tycznie nauczane zagadnienia z omawianego zakresu (wskazywano takie za−
jęcia jak: lekcje wychowawcze 5 osób, wychowanie do życia w rodzinie 2
osoby, zajęcia z pedagogiem szkolnym 2 osoby, religia 2 osoby, wychowa−
nie fizyczne 1 i filozofia po 1 osobie). W opinii 76% ankietowanych proble−
my samopoznania powinny być poruszane na każdym szczeblu edukacji.
56% respondentów wskazało, iż w ich życiu brakuje odprężenia psychiczne−
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go i wewnętrznego wyciszenia. W trakcie edukacji nie wskazuje się, ich zda−
niem, kierunków samopoznania i samoopanowania i nie wdraża się uczniów
i studentów do systematycznego kontaktu z własnym wnętrzem. 

32% respondentów wskazało, iż na odosobnienie, autorefleksję, wycisze−
nie i spojrzenie w głąb siebie nie poświęca więcej niż 5 minut dziennie. 27%
poświęca na to 15 minut, a 36% pół godziny dziennie. Na systematyczny
przegląd swojego życia wskazało 9% ankietowanych, przeglądu dokonuje
czasami 49%, rzadko i sporadycznie zazwyczaj pod wpływem przykrych do−
świadczeń 28%, 9% nigdy nie dokonuje przeglądu, a 3% nie zamierza takie−
go przeglądu dokonywać. 18% badanych osób prowadzi swojego rodzaju
notatniki samoobserwacji. 

Planowaniem działań na następny dzień zajmuje się 52% respondentów,
działań na kolejny tydzień 33%, na cały miesiąc 7%, na kwartał 1%,
na rok 6%, wcale zaś nie planuje swych działań – 11% respondentów.

74% ankietowanych zna pojęcie inteligencji emocjonalnej (16% zdecy−
dowanie tak, 58% odpowiedź tak), a tylko 26% nie wie, co to pojęcie ozna−
cza. 30% zapoznaje się samodzielnie z literaturą z zakresu relaksacji i samo−
opanowania.

Podsumowanie

Edukacja dla samowiedzy może być oparta na wielu koncepcjach teoretycz−
nych. W praktyce jednak najważniejsze jest wzbudzanie dążeń poznawczych
skierowanych nie tylko na świat zewnętrzny, ale również na świat wewnętrzny,
na samowiedzę, samopoznanie, opanowanie myśli i emocji. Samopoznanie jest
wartością samą w sobie, choć może służyć też realizacji innych celów. 

Intencję tę wzbudzać można na różne sposoby: przez podawanie różnych
teorii samowiedzy, przeprowadzanie testów na inteligencję emocjonalną13,
nauczanie uniwersalnych sposobów wglądu w siebie14, zachęcenie do doko−
nania codziennego rachunku sumienia, jak proponował już swoich Dialo−
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13 Zob. R. Cooper, A. Sawah, EQ inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu,
Warszawa 2000. Wiele różnych testów na inteligencje emocjonalną znaleźć też można w In−

ternecie. 
14 Zob. S. Grochmal, Teoria i metodyka ćwiczeń ralaksowo−koncentrujących, Warszawa

1986, zob. też R. Herkert, Relaks w 90 sekund, Katowice 1995. 



gach Seneka, czy do prowadzenia notatnika samoobserwacji (rodzaju audy−
tu własnego). Należy przekonać uczniów i studentów co do pożytków płyną−
cych z samowiedzy zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. Wymaga to
jednak przekonania samych nauczających.

Samowiedza i spokój wewnętrzny przeciwdziałać może wypaleniu zawo−
dowemu nauczycieli i przekładać się na sposób nauczania, entuzjazm i opty−
mizm pedagogiczny. Zajęcia swoje, dzięki uzyskanej wewnętrznej harmonii,
prowadzić mogą w sposób wolny od pośpiechu, z wieloma przerwami nie−
zbędnymi dla słuchacza na własna refleksję, zatrzymanie się i uchwycenie
treści różnymi mocami kognitywnymi: rozumem, uczuciem, intuicją. 

Wykładowcy stosować mogą chwile wyciszenia dla słuchaczy przed rozpo−
częciem zajęć (jak proponował np. E. Fromm15), momenty wyciszenia zapro−
gramowane lub spontanicznie wynikające z sytuacji w trakcie zajęć, a także
na ich końcu. Podczas zajęć w małych grupach można zachęcić także do wyko−
nania kilku świadomych, spokojnych i uważnych oddechów, do samoobserwa−
cji i zrelaksowania wszystkich mięśni ciała, oczu, do bycia w pełni tu i teraz.
Takie wyciszenie umysłu i relaks, wprowadzenie w dobre samopoczucie psy−
chofizyczne, ułatwić może przyswajanie nowych treści i wdrażać do pracy
nad samokontrolą. Systematyczna praktyka prowadzić może do uwolnienia się
od poczucia wyobcowania ze świata, do zwiększonej samokontroli nad myśla−
mi i emocjami, do redukcji napięć psychofizycznych. Rozwijać może także
„szersze ja” jednostki, jej sferę uczuć wyższych i sprzyjać w ten sposób odpo−
wiedzialności jednostki za swoje życie i za przyszłość innych. 

Leszek Karczewski

Politechnika Opolska

EDUCATION FOR SELF−KNOWLEDGE

S u m m a r y

Contemporary education do not prepare students to intrapersonal communication

although it seems to be fundamental nowadays. The author reminds well−known

personality conceptions of G. Allport (the proprium), D. Goleman’s conception of
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emotional intelligence, and G. Hofstede’s conception of software of the mind, which

could be more successfully adopted to education. The last part of the paper presents

results of the authors inquire on discussed problems in 100 students opinions. 

key words: education, emotional intelligence, intrapersonal communication

(self−knowledge).


