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Wprowadzenie

Z wszystkich książek, które do tej pory napisałem, ta wygenerowa-
ła najbogatszą korespondencję. Wielu czytelników wyznało mi, że 
książka ta bardzo ich zainspirowała, pozytywnie zmieniając ich ży-
cie. Miło coś takiego słyszeć. Otrzymałem również listy oraz e-maile  
od ludzi, którzy stwierdzili, że książka ta nie ma żadnej wartości. 
Kilkoro czytelników było bardzo rozzłoszczonych, a niektórzy na-
wet agresywni. Musiałem się więc przekonać, skąd wzięła się ta roz-
bieżność. Chciałem wiedzieć, co powinienem napisać, żeby ta książ-
ka pomogła większej liczbie ludzi.

Zacząłem więc pytać czytelników, w jaki sposób z niej korzystali, 
i odkryłem coś bardzo interesującego. Wszyscy, którzy uznali ją za 
pomocną, wykonali wszystkie, albo przynajmniej większość, zawar-
tych w niej ćwiczeń. Ci natomiast, którzy uznali, że ta książka nie 
ma żadnej wartości, wykonali zaledwie kilka z nich (jeżeli w ogóle). 
Oni z góry założyli, że ćwiczenia te im nie pomogą.

Tymczasem przesłanie tej książki jest proste: wykonuj ćwiczenia.
Musiałem więc zrobić kolejny krok. Podjąłem starania, by się do-

wiedzieć, dlaczego niektórzy ludzie chcieli wykonywać ćwiczenia, 
a inni nie. I znowu odkryłem coś interesującego. Ci, którzy nie chcie-
li wykonywać ćwiczeń, podchodzili do życia w taki sam sposób, jak 
traktowali tę książkę. Spodziewali się bardziej czegoś złego, niż do-
brego.

W rzeczywistości większość z nas do pewnego stopnia popełnia ten 
błąd. Jest to element naszej kultury. Krytycyzm jest częściowo wpi-
sany w nasz program edukacyjny, co wyraża się choćby w tym, że 
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płacimy ludziom za to, że znajdują w różnych rzeczach jakieś braki. 
Mamy więc krytyków teatralnych, filmowych, literackich, muzycz-
nych, kulinarnych, hotelowych i tak dalej. Takie nastawienie jest dla 
nas całkiem normalne.

Może i jest to normalne, ale z pewnością nie jest to sposób na zna-
lezienie większego szczęścia.

Ludzie często oczekują, iż sprawię, że staną się szczęśliwsi. Nie-
stety, tego sprawić nie mogę. Gdybym jednak miał udzielić jedynie 
dwóch porad, powiedziałbym tak: po pierwsze, podejmij decyzję, że 
chcesz być szczęśliwy, i po drugie, trwając w tej decyzji, otwórz się 
raczej na takie rzeczy, za które możesz być wdzięczny, niż na takie, 
które możesz krytykować.

Jeśli zdecydujesz się wykonać te dwa zadania, wszystko inne ułoży 
się na twej drodze do większego szczęścia.

Zasada ta jak najbardziej odnosi się również do tej książki. Podejdź 
do ćwiczeń z pozytywnym nastawieniem i doceń te, które będą ci 
służyły, nie złoszcząc się na te, które takie nie będą. Pamiętaj, że ich 
dobroczynny skutek będzie narastał stopniowo. Nie twierdzę, że jed-
no proste ćwiczenie od razu przyniesie ci szczęście. Kluczem do suk-
cesu jest ich połączenie. Niektóre dadzą bardzo nieznaczny rezul-
tat, inne dużo większy, a jeszcze inne mogą nie dać żadnego. Jednak 
wzięte razem mają niewiarygodną moc.

Gdybym więc miał nie zmieniać – w obecnym wydaniu tej książ-
ki – żadnego z tych ćwiczeń, to co bym jednak zechciał w nich za-
akcentować?

Zdecydowałem się położyć większy nacisk na hedonizm. Wolę użyć 
tego słowa, niż mówić o „pogoni za szczęściem”, głównie dlatego, iż 
tak wiele osób uważa, że hedonizm jest czymś złym. Ludzi tych nęka 
poczucie winy z powodu tego, że cieszą się życiem, zwłaszcza wte-
dy, gdy ta radość ma swoje źródło w fizycznej przyjemności. Jeżeli 
należysz do tego grona, zrobię co w mojej mocy, by cię przekonać, 
że takie nastawienie zupełnie niepotrzebnie stoi na twej drodze do 
szczęścia. Jak długo twoja przyjemność nie będzie skutkiem czyje-
goś nieszczęścia (lub twojego nieszczęścia w przyszłości), nie ogra-



niczaj się. Zgodzę się z tym, że są jednostki, które znajdą szczęście 
w pustelniczym życiu w odległych jaskiniach, nie mając wielu rze-
czy, których posiadanie jest dla nas oczywiste, ale nie jest to styl ży-
cia ani twój, ani mój. Żeby być ludźmi szczęśliwymi, potrzebuje-
my powodów. Nie odczuwamy ciepła bez powodu, nie jesteśmy syci 
bez powodu i w przeciwieństwie do guru z jaskini nie potrafimy bez 
powodu odczuwać szczęścia. Tak więc w całej książce, a zwłaszcza 
w rozdziale dziewiątym, będę nalegał, żebyś otworzył się na wiele 
rzeczy dających szczęście.

Co znaczy być hedonistą? Dla jednych będzie to udział w licz-
nych imprezach i prywatkach, ale dla drugich może się to kojarzyć 
z czymś zupełnie innym, jak choćby z czytaniem książek czy spa-
cerami w pięknej okolicy. Wszystko zależy od ciebie. Najważniejsze 
jest to, abyś nie czuł się winny z powodu tego, że zaspokajasz swo-
je pragnienia.

Będę zachwycony, jeśli opowiesz mi, w jaki sposób pogłębiasz swo-
je szczęście. Możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem Fa-
cebooka, albo skorzystać z adresu info@pauljenner.eu

Wszystkiego najlepszego,
Paul Jenner

Francja, 2015
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ROZDZIAŁ 1. 

Decyzja  
o byciu szczęśliwym

CZYTAJĄC TEN ROZDZIAŁ, DOWIESZ SIĘ:

   jak można nauczyć się być szczęśliwym
     w jakim stopniu skupiony jesteś na szczęściu
    że szczęście ma zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne źródła
    że poszukiwanie szczęścia jest jak najbardziej etyczne
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Czy naprawdę pragniesz być szczęśliwy? To całkowicie niepoważne 
pytanie. Oczywiście, że tak! Kto by nie chciał być szczęśliwy? Za-
stanowimy się więc przez chwilę, na ile jesteś szczęśliwy, ale o wie-
le bardziej ważną kwestią jest, by wiedzieć, jak bardzo szczęśliwym 
pragniesz być. Odpowiedź może cię zaskoczyć.

 CZY CHCESZ BYĆ SZCZĘŚLIWY?

1.  Prosisz kogoś, by coś dla ciebie zrobił, a ta osoba 
o tym zapomina. Nie była to oczywiście sprawa ży-
cia i śmierci, ale niefrasobliwość tej osoby stawia cię 
w nieco kłopotliwej sytuacji. Co wtedy robisz?
a)  Machasz na to ręką – przecież od czasu do 

czasu wszyscy o czymś zapominają.
b) Złościsz się.
c)  Nic nie mówisz, ale wewnątrz kipisz  

ze złości.

2.  Masz możliwość podjęcia nowej pracy z o wiele wyż-
szym wynagrodzeniem, ale wiąże się to z większym 
stresem, półtoragodzinnym dojazdem, a oprócz tego 
czasami także z pracą w weekendy. Co wtedy robisz?
a)  Rezygnujesz z tej pracy, ponieważ jej 

podjęcie obniżyłoby jakość twojego życia.
b) Podejmujesz ją.

3.  Zapłaciłeś fachowcom za usługę w twym domu, a po-
tem zauważyłeś, że praca ta została źle wykonana. 
Usługodawca nie zgadza się z tym, że zrobił coś źle. 
Co w tej sytuacji robisz?
a)  Zapominasz o tym niekompetentnym  

człowieku i dzwonisz do innego, żeby to 
poprawił.

b)  Wynajmujesz prawnika i oddajesz sprawę 
do sądu.

4.  Podchodzisz do swojego nowiutkiego samochodu 
i zauważasz małe wgniecenie. Co w tej sytuacji ro-
bisz? 
a)  Nic – wgniecenia są nieuniknione, a poza 

tym co możesz zrobić?
b) Złościsz się.
c)  Płaczesz, ponieważ samochód został  

zrujnowany.

5.  Szef daje ci podwyżkę i jesteś z tego faktu bardzo za-
dowolony. Ale potem odkrywasz, że twój kolega do-
stał jeszcze więcej. Co teraz robisz?
a) Wciąż jesteś bardzo zadowolony.
b) Wracasz do szefa i narzekasz.
c)  Czujesz się oszukany, ale nic nie mówisz.

6.  Wygłaszasz przemówienie. Wszystko poszło niezwy-
kle dobrze, ale pojawił się drobny błąd polegający na 
tym, że powiedziałeś „tysiąc razy więcej” zamiast 

„sto razy więcej”. Jak się z tym czujesz?
a)  Świetnie – poszło tak, jak sobie tego 

życzyłeś, jedynie z tą drobną pomyłką.
b)  Fatalnie – zepsułem wszystko przez tę 

głupią pomyłkę.

7.  Zaprosiłeś osobę, którą bardzo poważnie traktujesz. 
Mija pół godziny od umówionego terminu spotkania, 
a jej jeszcze nie ma. Co o tym myślisz?
a)  Nie ma sprawy – wypiję kawę, czekając.
b) Coś strasznego musiało się stać.
c) On (czy ona) zawsze lekceważy ludzi.

8.  Byłeś na rozmowie kwalifikacyjnej, a teraz oczeku-
jesz na werdykt. Jak się czujesz?
a)  Świetnie – mam duże szanse, a nawet jeśli 

tej roboty nie dostanę, to sama rozmowa 
jest dobrą okazją do praktyki.

b)  Fatalnie – prawdopodobnie nie dostanę 
ani tej, ani innej pracy.

9. Jak znosisz, gdy ktoś cię krytykuje?
a)  Bierzesz każdą krytykę pod uwagę, 

nie złoszcząc się.
b)  Bronisz się i atakujesz tego,  

kto cię krytykuje.
c)  Nie mówisz nic, postanawiając dokonać  

zemsty, jeśli tylko nadarzy się okazja.
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10.  Twój gość nieoczekiwanie upada na schodach, raniąc 
się. Jak się z tym czujesz?
a)  Przykro ci, ale nie czujesz się za to 

odpowiedzialny.
b)  Czujesz się winny, bo to się stało  twoim 

domu.

Prawdopodobnie już zauważyłeś, że ta osoba, która za-
wsze wybiera opcję „a”, ma największą szansę na szczę-
ście. Może ci się jednak wydawać, że opcja ta nie zawsze 
jest realna. Być może myślisz, że w niektórych sytuacjach 
masz powody do tego, żeby się złościć; że musisz zarabiać 
tak dużo pieniędzy, jak to tylko możliwe, bo masz zobo-
wiązania wobec rodziny; że partacze powinni tłumaczyć 
się w sądzie oraz że otrzymanie mniejszej podwyżki niż 

1  Termin partner w języku angielskim odnosi się zarówno do mężczyzny, jak i kobiety. I choć w tej książce zdecydo-
wanie częściej przywoływana będzie partnerka (z uwagi na płeć autora i tłumacza), to jednak jej przesłanie w rów-
nym stopniu skierowane jest do przedstawicieli obojga płci (przypis tłumacza).

to, co dostał twój kolega, jest pewnego rodzaju zniewa-
gą. Może myślisz, że każdego, kto cię krytykuje, trzeba 
atakować i tak dalej.

Pamiętaj jednak, że nie chodzi o to, czy dużo zarabiasz, 
albo czy pojawi się możliwość zemsty, czy cokolwiek, 
o czym wspomniałem. Twoim celem jest bycie szczęśli-
wym. Jeżeli w większości wypadków nie wybrałeś „a”, to 
znaczy, że generalnie nie jesteś skupiony na szczęściu i to 
jest pierwsza rzecz, którą powinieneś zmienić.

Przyjrzyjmy się więc niektórym czynnikom sprzyjającym 
szczęściu. Przeczytaj poniższe sugestie, a potem je wy-
próbuj.

 JAK WZMOCNIĆ SZCZĘŚCIE?

1.  Bądź wdzięczny. Wynotuj dziesięć rzeczy, za które 
możesz być wdzięczny. Często wracaj do nich w my-
ślach. Pamiętaj, że bez względu na to, w jak przykrej 
znajdujesz się sytuacji, zawsze powinieneś znaleźć 
(przynajmniej) tych dziesięć powodów do wdzięcz-
ności.

2.  Przebaczaj. Podejmij w tej chwili decyzję, że prze-
baczysz osobie, wobec której żywiłeś uczucia żalu. 
Staraj się stronić od negatywnych emocji – trucizna, 
którą one wytworzyły, ostatecznie zatruje ciebie.

3.  Uśmiechaj się, baw się i śmiej. Podnieś kąciki ust, 
zmarszcz nos, unieś policzki i przymruż oczy. Jak się 
czujesz? Chyba całkiem nieźle. Zrób coś nie do koń-
ca poważnego: wypuść papierowy samolocik w kie-
runku najbliższej osoby, połaskotaj przyjaciela, połóż 
się jak pies pod nogami swojej partnerki (partnera1) 
i poproś, by cię podrapała po brzuchu, albo włącz ja-
kąś pobudzającą muzykę. Rozpostrzyj ramiona i „la-
taj” dookoła pokoju, albo zrób coś jeszcze innego. 
A teraz przejdź od uśmiechu do śmiechu. Uśmiecha-
nie się, zabawa i śmiech (nawet jeśli jest to śmiech 

„udawany”) to sposoby na zredukowanie stresu, 
wzmocnienie systemu odpornościowego i podnie-
sienie poziomu „pierwiastków szczęścia”.

 MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ BYĆ SZCZĘŚLIWSZYM

Niektórzy ludzie twierdzą, że nie możesz skutecznie po-
dążać za szczęściem, ponieważ to, od czego jest ono uza-
leżnione, w rzeczywistości rzadko działa. To prawda, że 
większość z nas bardzo słabo rozpoznaje rzeczy, które 
mogą się przyczynić do naszego go szczęścia. Ale dobrze 

wiesz, co zrobić, by ci było ciepło albo zimno. Dobrze rów-
nież wiesz, co zrobić, by być głodnym albo sytym. Wiesz, 
jak działają różne rzeczy. Dlaczego nie miałoby to doty-
czyć także szczęścia?
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UŚMIECHNIJ SIĘ!

Żebyś nie zapomniał o uśmiechu, pozwolę sobie w różnych miej-
scach tej książki przytoczyć dowcipy nawiązujące do poruszanego 
tematu. Jednak tylko niektóre z nich będą zabawne. Z tymi, które 
nie będą śmieszne, zapoznasz się tylko po to, byś mógł się przeko-
nać, czy mimo to jesteś zdolny do uśmiechu.

 WYBIERZ SZCZĘŚCIE

Wszyscy pragniemy być szczęśliwi, jednak gdy trzeba wy-
brać między szczęściem a „czymś jeszcze”, ludzie bardzo 
często wybierają to „coś jeszcze”. Wiele osób ponad szczę-
ście przedłożyłoby, na przykład, bogactwo albo siłę, czy 

też „sukces”. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie możesz 
być bogaty i silny, a także „człowiekiem sukcesu”, a zara-
zem szczęśliwy. Gdy jednak staniesz przed wyborem, to 
chcąc być szczęśliwym, musisz wybrać szczęście.

W amerykańskiej komedii przygodowej Sułtani westernu stary kow-
boj odgrywany przez Jacka Palance’a podnosi schowany w czarnej 
rękawicy palec wskazujący i mówi do nieopierzonego mieszczucha, 
Billy’ego Crystala, że sekret życia tkwi w jednym. Tylko w jednym! 

„Trzymaj się tego. Reszta nic nie znaczy”. Billy oczywiście chce wie-
dzieć, co to jest. Jack uśmiecha się tajemniczo i mówi: „Sam musisz 
do tego dojść”.

W rzeczywistości szczęście to wypadkowa wielu różnych rzeczy. 
Gdyby jednak skupić wszystko w jednej radzie, tylko w jednej, jak 
w palcu Jacka Palance’a, to należałoby powiedzieć, że jeśli chcesz 
być szczęśliwszym, musisz się świadomie poświęcić poszukiwaniu 
szczęścia.

Celem tego rozdziału jest przekonanie cię, byś postawił szczęście 
ponad wszystkim innym.

 ZDECYDUJ, ŻE BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWSZY

Szczęście nie spada jak deszcz z nieba w sposób, który nie 
ma z tobą nic wspólnego. Bycie szczęśliwszym zaczyna się 

od decyzji, by takim być. Jak tylko podejmiesz tę decyzję, 
twoje życie się zmieni.
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 NIECH SZCZĘŚCIE BĘDZIE TWYM PRIORYTETEM

Powiedz w tej chwili coś w rodzaju: „Moje szczęście jest 
moim priorytetem. W jakiejkolwiek znajdę się sytuacji, 

zawsze zadam sobie pytanie: Jakie zachowanie naj-
prawdopodobniej uczyniłoby mnie szczęśliwym? ”.

 CHARLES

Po dwudziestu pięciu latach małżeństwa żona opuściła 
Charlesa. W tym samym czasie stracił pracę. Jako samot-
ny i mało zarabiający mężczyzna mógł – jak to sam po-
wiedział – „łatwo stać się człowiekiem nieszczęśliwym”. 
On jednak podjął świadomą decyzję, że tak się nie stanie. 

„Zrezygnowałem z oskarżeń, wykluczyłem zemstę, obwi-
nianie się i użalanie się nad sobą. Po prostu wykluczyłem 

bycie przygnębionym”. Zamiast tego zaczął wykorzysty-
wać wolny czas na realizację pragnienia założenia ogro-
du winnego. Każdego wieczoru cieszył się z codziennych 
osiągnięć i wizualizował sukces w zakresie uprawy win-
nej latorośli, który ostatecznie osiągnął. Dziś ma małą, 
ale wydajną winnicę i żyje szczęśliwie z nową partnerką, 
która dzieli jego pasje.

1.1 Kwestia szczęścia w badaniach naukowych

W ciągu ostatnich kilku lat naukowcy spędzili dużo czasu, studiując 
kwestię szczęścia. Nie ma potrzeby zagłębiać się zanadto w szczegó-
ły ich wniosków. Kluczowym odkryciem jest, że więcej niż połowa 
czynników, mających wpływ na szczęście ludzi, wydaje się sprowa-
dzać do rzeczy, które są albo trudne, albo niemożliwe do zmiany, ta-
kie jak geny, okoliczności życiowe (na przykład twoja kariera czy stan 
konta), a nawet – co jest zdumiewające – bakterie w twoim brzuchu 
podczas pierwszych tygodni życia. Dlatego sensowne jest skupienie 
się na pozostałych czterdziestu procentach, czy coś koło tego. I za-
sadniczo to będziemy robić.

 ZACZNIJ PROWADZIĆ „DZIENNIK SZCZĘŚCIA”

Jeśli czujesz się przygnębiony, albo nawet ocierasz się 
o depresję, to wcale nie musi być tak źle, jak myślisz, że 
jest. Ludzi popadających w depresję zachęca się, by pro-
wadzili „dziennik szczęścia”, w którym za każdym razem 
odnotowują, kiedy i dlaczego czują się szczęśliwi. Jeśli po-

stępują w ten sposób, dość często zdarza się, że zapisują 
jedną stronę dziennie. Zacznij więc od dziś prowadzić taki 
dziennik oraz w miarę czytania tej książki i wypróbowy-
wania zawartych w niej idei odnotowuj, jak sprawdzają 
się one w twoim życiu.


