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By rozumnie postępować, sam rozum nie wystarcza. 

Fiodor Dostojewski 

Kilkanaście lat temu, gdy rozpoczynałam swoją przygodę z psychoterapią, po zakoń-

czeniu pierwszego stażu terapeutycznego w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii 

na pożegnanie dostałam ważną naukę: „Pamiętaj, abyś zdobywając wiedzę, nigdy nie zapo-

minała o intuicji”. Do dzisiaj staram się o intuicji pamiętać, rozwijać się „dwutorowo”, łą-

cząc wiedzę, racjonalizm z tym, co opiera się na poznaniu wewnętrznym, co wychodzi poza 

czynniki rozumowe. Mam nadzieję, że w moim poznawaniu człowieka, w docieraniu do 

niego nie ma szarlataństwa, lecz jest dogłębne, rozumowe podejście z dozą tego subtelnego, 

ulotnego„czegoś”, co rodzi się pomiędzy dwojgiem otwierających się na siebie ludzi. 

To „coś” jest, pojawia się nieoczekiwanie; często nie rozumiemy dlaczego, skąd się wzięło 

i czy jest Prawdą. Nie zajmujemy się nią szczególnie. Wystarczy, że jest. 

Dzisiaj ta intuicja, to niebezpośrednie poznanie albo inaczej przeczucie, staje się przed-

miotem licznych badań i analiz. Wykorzystując liczne naukowe narzędzia, próbujemy tę 

„ulotność” pojąć rozumem. 

Kilka miesięcy temu trafiła do mnie książka Davida G. Myersa Intuicja. Jej siła i sła-

bość, wydana w serii Biblioteka Moderatora. Myers to psycholog społeczny, stypendysta 

Science Foundation, laureat nagrody Gordon Allport Prize, autor licznych książek (między 

innymi The Pursuit of Happiness: Who Is Hapyy and Why), wykładów i wywiadów oraz 

artykułów publikowanych w takich czasopismach akademickich jak „Scientific American”, 

„Christian Century”, „Science”, „American Psychologist” czy „Psychological Science”. 

W swoich pracach przeciwstawia się amerykańskiemu indywidualizmowi i materializmowi, 

podkreśla wagę małżeństwa i rodziny, wartość wiary i religii w życiu człowieka. Dostrzega 

w nim pozytywne wartości i wskazuje drogę do zmiany. Jego prace kształtują studentów na 

licznych uczelniach i uniwersytetach. 

W Intuicji..., jak sam wyjaśnia, pragnął „zbadać to, co psychologia ma do powiedzenia 

na temat intuicji, zebrać przeróżne odkrycia i zastosować je w życiu codziennym”1. Skutecz-

nie rozprawia się tu z licznymi teoriami „chałupnictwa psychologicznego” na temat intuicji, 

które mamią wszelkie obszary życia społecznego, wszelkie branże zawodowe. Myers poka-

zuje, jak badania automatycznego przetwarzania informacji, podprogowego torowania, 

heurystyki, spontanicznej inferencji cech, pamięci utajonej, przetwarzania informacji przez 

prawą półkulę mózgu, natychmiastowych emocji, komunikacji niewerbalnej czy kreatyw-

ności odkrywają zdolności intuicyjne człowieka. Wyjaśnia, jak myślenie, pamięć i postawy 

                                                           
1 Dawid G. Myers, Intuicja. Jej siła i słabość, przeł. A. Sosenko, Wrocław 2004. 
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„współpracują” ze sobą na dwóch poziomach: tym świadomym i celowym oraz tym auto-

matycznym i nieświadomym. 

Autor zachowuje jednak duży obiektywizm naukowy, właściwe proporcje między in-

tuicyjnymi przekoniami a tym, co potwierdza naukowo psychologia, socjologia czy nawet 

filozofia. Ostro zaś rozprawia się z aksjomatami „poppsychologii”. 

W trzech częściach: Siła intuicji, Słabość intuicji oraz Intuicja praktyczna, w trzynastu 

obszernych rozdziałach, Myers pokazuje rolę przeczucia na różnych poziomach życia czło-

wieka. Obrazuje ciekawie i merytorycznie, jak często i w jaki sposób właśnie na jej podstawie 

przewidujemy następstwa jakichś wydarzeń. 

Pomimo rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego postepowanie intuicyjne nadal 

jest obecne  w naszym działaniu. Zdarza się, że stawiamy je na równi z działaniem racjonal-

nym. Obie te aktywności rozróżnia jednak stopień świadomości, co zostaje przez autora wy-

raźnie zdefiniowane. 

Myers unaocznia nam, w jaki sposób wykorzystujemy intuicję – przydatne narzędzie 

w procesie wstępnego wyboru, wyciągania wniosków przy pierwszym wrażeniu. Dowiadu-

jemy się również, jak dochodzi do wykorzystywania między innymi heurystyk intuicyjnych. 

Siła osobistych, wewnętrznych przekonań ma ogromną moc, dlategotak łatwo ulegamy tym 

przeczuciom. Jeżeli nasze decyzje okażą się błędne, postaramy się przekształcić ich skutki 

w coś, co  było niezależne od decyzji wcześniej podjętych, ale i też nieuniknione. Te zależ-

ności, mechanizmy decyzyjne i racjonalizacje mamt okazję zobaczyć w książce. 

Nasz „cichy wspólnik”, jakim jest intuicja, odsłania również swoją słabość: ryzyko, ja-

kie za sobą niesie, i konsekwencje, które będziemy musieli ponieść, kiedy ciężar decyzji 

przez nas podejmowany zrzucimy właśnie na nią. 

W tej doskonale napisanej książce, zawierającej prezentacje licznych badań nauko-

wych, konfrontacji psychologicznych teorii, a także życiowych „mądrości”, odnajdujemy 

receptę na to, jak we właściwy sposób oddzielać fakty od wyobrażeń. Będziemy mogli skon-

frontować naszą wiedzę intuicyjną z tym, co zbadał i przedstawił Myers. Możemy też poznać 

całe spektrum funkcjonowania tej wewnętrznej mocy, na podstawie której podejmujemy 

różnorakie decyzje i działania. Dowiemy się też wreszcie, jak właściwie, owocnie wykorzy-

stać intuicję w swoim życiu i pracy. Warto zagłębić się w świat nauki dotykający tego, co jest 

tak bardzo subtelne, ulotne i, wydawałoby się, nierealne – czytając książkę Davida G. Myersa 

Intuicja. Jej siła i słabość. 

Wioletta Lekszycka 

  


