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wstêp
Gdy poszed³em do szko³y, spytali mnie,
kim chcê byæ jak bêdê doros³y.
Odpowiedzia³em, ¿e chcê byæ szczêœliwy.
Powiedzieli mi, ¿e nie zrozumia³em pytania.
Ja im, ¿e nie rozumiej¹ ¿ycia.
John Lennon

Co to jest szczêœcie?
Cz³owiek rodzi siê szczêœliwy, czy takim siê staje?
Szczêœcie mo¿na znaleŸæ, czy trzeba je wypracowaæ?
Szczêœcie jest w nas, czy w okolicznoœciach?
Czy to my je tworzymy, czy to ono mieszka gdzieœ
w otaczaj¹cym nas œwiecie?
Czy mo¿na nauczyæ siê szczêœcia?
Czy jest taka granica, za któr¹ nie mo¿na ju¿
byæ bardziej szczêœliwym?

Jesteœ szczêœliwy?

W

szyscy bez wyj¹tku pragniemy byæ szczêœliwi. Arystoteles
powiedzia³, ¿e „szczêœcie jest sensem i celem ¿ycia, ostatecznym
i najwy¿szym d¹¿eniem cz³owieka”. ¯yczymy go sobie w dniu urodzin, imienin, na œwiêta, przed podró¿¹ i w ró¿nych wa¿nych momentach ¿ycia. Szczêœciem interesuje siê równie¿ nauka: filozofia, ekonomia, socjologia oraz psychologia. Jest taka dziedzina
psychologii, psychologia pozytywna, której przedmiotem zainteresowañ, badañ, obserwacji i dociekañ jest dobrostan psychiczny
cz³owieka, jakoœæ ¿ycia, szczêœcie, mocne strony cz³owieka, jego
si³y charakteru oraz dobre ¿ycie. Za ojca psychologii pozytywnej
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uznajemy profesora Martina E. P. Seligmana, który zwróci³ uwagê
na koniecznoœæ zmiany perspektywy w myœleniu i patrzeniu na
cz³owieka, by zamiast koncentrowaæ siê tylko na ludzkich s³aboœciach, dysfunkcjach, kryzysach i zaburzeniach, zwróciæ równie¿
uwagê na si³y, mo¿liwoœci i zasoby, jakie tkwi¹ w ludziach oraz
badaæ to, co ich wzmacnia, buduje i rozwija.
Nie chodzi³o o to, aby przestaæ zajmowaæ siê problemami,
trudnoœciami, konfliktami, traumami, jakich cz³owiek doœwiadcza, i niesieniem mu pomocy, ale o to, by zwróciæ uwagê równie¿
na mo¿liwoœci, które ukryte s¹ w ka¿dym z nas, a mog¹ pomóc
wieœæ dobre i szczêœliwe ¿ycie. Zatem psychologia pozytywna
nie stoi w opozycji do psychologii jako takiej, ale stanowi doskona³e jej uzupe³nienie.
Psychologia, jako nauka, ju¿ wczeœniej bada³a potencja³ rozwojowy cz³owieka i mo¿liwoœci samorealizacji (psychologia humanistyczna), jednak psychologia pozytywna znacznie mocniej
poddaje siê rygorom metodologicznym wszelkich badañ i wykorzystania wniosków z nich p³yn¹cych w praktyce.
Ludzie s¹ ró¿ni i maj¹ ró¿ne potrzeby. Do szczêœcia potrzebuj¹ te¿ ró¿nych rzeczy, mimo to próbuje siê ustaliæ pewne wspólne punkty i psychologia pozytywna w³aœnie tym siê zajmuje, badaj¹c szczêœcie. Robi to jednak w sposób, który niczego nie narzuca. Nie jest jej zadaniem nakazywanie ludziom, jak maj¹ troszczyæ siê o swój dobrostan, lecz opisywanie tego, co rzeczywiœcie w tym celu robi¹ i na tej podstawie, popartej rozmaitymi
badaniami, eksperymentami, wy³apuje punkty wspólne i prawid³owoœci dotycz¹ce szczêœcia oraz dobrostanu. Psychologia pozytywna nie zajmuje siê tworzeniem recept i zaleceñ na szczêœliwe ¿ycie, ale opisuje i omawia fakty. Przygl¹da siê ¿yciu ludzi
szczêœliwych, przeprowadza eksper ymenty, dokonuje iloœciowych analiz statystycznych, sprawdza zale¿noœci i na tej podstawie formu³uje wnioski dotycz¹ce tego, czym jest, od czego zale¿y i jak rodzi siê szczêœcie oraz dobrostan w ¿yciu cz³owieka.
Psychologia pozytywna bada emocje pozytywne, zalety, si³y psychiczne i cnoty cz³owieka, a podstawowym jej celem jest dostarczanie ludziom wiedzy o tym, co przyczynia siê do lepszego ¿ycia
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oraz pomaga rozpoznawaæ i rozwijaæ te cechy, mocne strony,
zasoby, kompetencje, mo¿liwoœci i predyspozycje cz³owieka, które prowadz¹ do poprawy jego ¿ycia. Chodzi o to, by cz³owiek
móg³ samodzielnie budowaæ swój dobrostan i mia³ poczucie wartoœciowego i pe³nego sensu ¿ycia.
Drogi Czytelniku, oddajê w Twoje rêce ksi¹¿kê, któr¹ napisa³am w oparciu o wiedzê, za³o¿enia i badania psychologii pozytywnej oraz na podstawie moich obserwacji i doœwiadczeñ w pracy psychologa i coacha, pragnê aby stanowi³a dla ciebie inspiracjê do poszukiwania w³asnych dróg rozwoju i dokonywania ewentualnych zmian w kierunku czynienia ¿ycia szczêœliwszym, bo
takie jest w³aœnie przes³anie psychologii pozytywnej – budowanie psychicznego dobrostanu. W ¿yciu nie chodzi tylko o to, aby
umieæ wydostaæ siê z do³ków na powierzchniê, ale bêd¹c ju¿ na
prostej, móc czerpaæ z darów i mo¿liwoœci jakie otwiera przed
nami ¿ycie. Wiedzieæ i uczyæ siê, jak poszerzaæ w³asn¹ przestrzeñ
¿yciow¹, jak korzystaæ z tego co jest w nas i wokó³ nas, jak zyskiwaæ dostêp do w³asnego wnêtrza – do zasobów, si³ psychicznych,
kompetencji i talentów. Gdzie i jak szukaæ sensu, sk¹d czerpaæ
przyjemnoœæ, jak patrzeæ na œwiat i samego siebie, by czuæ, byæ
obecnym i doœwiadczaæ szczêœcia.
Mam cich¹ nadziejê, ¿e wiedza, obserwacja, intuicja, æwiczenia i pytania zawarte w ksi¹¿ce bêd¹ dla ciebie przydatne, by pod¹¿aæ w kierunku spe³nienia.
Czerpi¹c z dokonañ i wiedzy psychologii i psychologii pozytywnej, chcê pokazaæ, ¿e szczêœcie jest dostêpne dla wszystkich,
niezale¿nie od rasy, wieku, stanu posiadania, stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy, statusu materialnego, miejsca w którym ¿yjemy i sytuacji, w jakiej obecnie siê znajdujemy.
Chcê pokazaæ, ¿e na szczêœcie nie czeka siê biernie, ¿e nie
szuka siê go, ¿e mo¿na je budowaæ samemu, w takich warunkach i okolicznoœciach, w jakich jesteœmy, w tym miejscu naszego ¿ycia, w którym siê w³aœnie znaleŸliœmy, zaczynaj¹c w dowolnym momencie, staraj¹c siê zmieniaæ to, co zmieniæ siê da i akceptuj¹c to, co od nas niezale¿ne. MY jesteœmy g³ównymi konstruktorami, wykonawcami, dzier¿awcami i w³aœcicielami naszego
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poczucia szczêœcia, dobrostanu psychicznego i w du¿ej mierze
to od nas samych zale¿y jakoœæ naszego ¿ycia.
Szczêœcie cz³owieka nie zale¿y od tego, kim jest i co posiada,
ale od tego, co myœli. Szczêœliwy cz³owiek to nie ten, który ma
okreœlone okolicznoœci i warunki, ale ten, któr y ma w³aœciwe
podejœcie. Szczêœcie to stan umys³u niezale¿ny od otoczenia, okolicznoœci i warunków, od tego co mamy lub czego nie posiadamy.
Owszem, okolicznoœci, warunki, inni ludzie mog¹ byæ pomocni
w budowaniu szczêœcia, ale nie s¹ jego warunkiem sine qua non.
– Ale ja to mam szczêœcie – mówimy, kiedy wykorzystujemy nadarzaj¹c¹ siê okazjê.
– Oni to urodzili siê pod szczêœliw¹ gwiazd¹ – myœlimy, gdy
widzimy, jak okolicznoœci sprzyjaj¹ ludziom, a oni nie pozwalaj¹ im przejœæ niezauwa¿onymi.
Uwarunkowania, sytuacja i zrz¹dzenie losu s¹ czasem doskona³ym zaczynem szczêœcia, ale cz³owiek musi to dostrzec, musi
siê zaanga¿owaæ, musi skorzystaæ z dobrodziejstwa sytuacji i wykonaæ pewn¹ pracê w kierunku budowania dobrostanu. Sama sprzyjaj¹ca koniunktura nie wystarczy. Korzystne okolicznoœci musz¹
byæ wsparte aktywnoœci¹ i zaanga¿owaniem cz³owieka.
Mo¿liwa jest te¿ sytuacja odwrotna, kiedy to warunki utrudniaj¹ odczuwanie szczêœcia.
– Jego to szczêœcie ominê³o – myœlimy sobie, gdy patrzymy na cz³owieka, który biernie i bezradnie poddaje siê zrz¹dzeniom losu.
Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e nie s¹ one w stanie odebraæ nam szczêœcia na zawsze, ani uniemo¿liwiæ dalszej jego budowy. Ludzie maj¹
si³ê, by podnosiæ siê z upadku, znajdowaæ sens w trudnych sytuacjach, wykorzystywaæ kryzysy do zbudowania czegoœ zupe³nie
nowego w swoim ¿yciu.
Bardzo bliska jest mi myœl, któr¹ promuje psychologia pozytywna, ¿e szczêœcie to dzia³anie. Zatem nie chodzi o to, by biernie czekaæ, a¿ szczêœcie zapuka do naszych drzwi, a¿ okolicznoœci siê u³o¿¹, a warunki zaczn¹ sprzyjaæ, ale by aktywnie anga¿owaæ siê w budowanie i konstruowanie w³asnego szczêœcia.
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Druga myœl, któr¹ bardzo lubiê, to ta, ¿e szczêœcia mo¿na siê
nauczyæ. Trzeba tylko mieæ dostêp do wiedzy o tym, jak podnosiæ jakoœæ naszego ¿ycia i tak¹ wiedzê w³aœnie daje psychologia
pozytywna. Szczêœcie nie jest darem od losu, ale zadaniem, lekcj¹,
której uczymy siê ka¿dego dnia.
Bo czym jest uczenie siê? To poznawanie faktów, zdobywanie
wiedzy, opanowywanie nowych umiejêtnoœci, rozumienie zjawisk
i prawid³owoœci, a potem sprawdzanie, czy i jak te mechanizmy
dzia³aj¹. Wiêc czemu nie ma to dotyczyæ równie¿ szczêœcia?
Warto nauczyæ siê alfabetu, jakim siê ono pos³uguje, by móc
budowaæ wyrazy, zdania, a potem ca³¹ opowieœæ o szczêœliwej
egzystencji i nauczyæ siê j¹ czytaæ w swoim ¿yciu. Dlatego dajê
Ci do rêki tê ksi¹¿kê – Alfabet szczêœcia – po to, byœ móg³
w budowaniu swojego dobrostanu skorzystaæ z wiedzy, jak¹ niesie psychologia, a zw³aszcza psychologia pozytywna. WeŸ to,
czego potrzebujesz.

Szczêœcie to nasz wybór
Udane ¿ycie ma ten, kto uwa¿a, ¿e ma udane ¿ycie.
Mo¿na mieæ du¿o cierpieñ, trosk, ma³o pieniêdzy
i niewiele przeczytaæ ksi¹¿ek – i mieæ udane ¿ycie.
A bywa odwrotnie, mo¿emy mieæ wszystkiego du¿o
i uwa¿aæ, ¿e nasze ¿ycie jest nieudane.1
Szczêœcie to kwestia wyboru. Szczêœcie to sposób myœlenia i widzenia œwiata oraz siebie w tym œwiecie. To sposób odpowiadania
i reagowania na to, co los nam przynosi. Jest drog¹, która siê wybiera, a nie przypadkowo na ni¹ trafia.
Szczêœcie jest proste, co wcale nie oznacza, ¿e jest ³atwe. Jest
kwesti¹ tego, na czym skupiamy uwagê. „Bardzo wiele zale¿y
od tego, na co zwracamy uwagê – a tak naprawdê (...) wszystko
od tego zale¿y”2, pisze Paul Dolan w swojej ksi¹¿ce „Zaprojektuj
swoje szczêœcie”. Nie znaczy to, ¿e mamy zamykaæ oczy
i udawaæ, ¿e problemy nas nie dotycz¹, ¿e „z³e” siê nas nie ima,
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a trudnoœci nas omijaj¹. Szczêœliwe ¿ycie to nie jest ¿ycie pozbawione trudnoœci i k³opotów, to nie sielanka bez ³y¿ki dziegciu.
K³opoty, kryzysy i cierpienie s¹ integraln¹ czêœci¹ ¿ycia i nikt ani
nic tego nie zmieni, ale jak m¹drze powiedzia³ Winston Churchill,
If you’re going through hell, keep going – (Jeœli przechodzisz przez
piek³o, nie zatrzymuj siê, tylko idŸ dalej). Chodzi tylko o to.
Doœwiadczaj¹c problemów, mo¿na siê w nich pogr¹¿yæ, zanurzyæ, narzekaæ, z³orzeczyæ, zamartwiaæ siê, snuj¹c historie
i opowieœci o tym, dlaczego œwiat jest taki, jaki jest, dlaczego
ludzie s¹ tacy, jacy s¹. A mo¿na te¿ szukaæ rozwi¹zañ, zmieniaæ
perspektywê, punkt widzenia, uczyæ siê i rozwijaæ. ¯ycie jest,
jakie jest, ludzie s¹ jacy s¹, a œwiat jest taki, a nie inny. Nie na
wszystko mamy wp³yw, ale s¹ rzeczy, które zale¿¹ od nas. I tam
w³aœnie powinniœmy kierowaæ strumieñ swojej uwagi, by dokonywaæ zmian, kreowaæ, tworzyæ, budowaæ. „Kluczem do bycia
szczêœliwym jest zwracanie wiêkszej uwagi na to, co sprawia, ¿e
jesteœ szczêœliwy i mniejszej uwagi na to, co szczêœliwym ciê nie
czyni”3, pisze P. Dolan.
***
Albo robimy siê ¿a³oœni i nieszczêœliwi, albo silni i szczêœliwi.
Wysi³ek w obu przypadkach jest taki sam.
Carlos Castaneda
Po co napisa³am Alfabet szczêœcia? ¯eby Ci pokazaæ i zaprosiæ Ciê
do poznawania tego, co buduje szczêœcie. Zapraszam do skorzystania z æwiczeñ zawartych w ksi¹¿ce, do przemyœleñ i refleksji,
do obserwacji swojego ¿ycia, do buntowania siê, kontestowania
i sprawdzania, czy „u mnie” to dzia³a. Ka¿da refleksja dotycz¹ca
w³asnego ¿ycia mo¿e wnieœæ coœ dobrego, mo¿e zaprowadziæ do
nowych miejsc w twoim doœwiadczaniu œwiata i siebie w nim, do
odkrycia tego co „u mnie” budzi szczêœcie, co robiê, jak myœlê
gdy jestem szczêœliwy, jakie moje kompetencje, si³y, talenty,
umiejêtnoœci u³atwiaj¹ mi budowanie szczêœliwego ¿ycia. TY SAM
JESTEŒ NAJLEPSZYM EKSPERTEM od swojego szczêœcia. Mój
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Alfabet szczêœcia i gros ró¿nej literatury, od poradników pocz¹wszy, a na literaturze naukowej skoñczywszy, jest po to, abyœ móg³
poznaæ ró¿ne narzêdzia wspieraj¹ce budowanie dobrostanu.
Dlaczego ksi¹¿ka nosi tytu³ Alfabet szczêœcia? Bo wiedza, przemyœlenia, informacje, refleksje, pytania i æwiczenia zawar te
w poszczególnych rozdzia³ach s¹ jak alfabet, z którego mo¿na
u³o¿yæ ró¿ne s³owa/doœwiadczenia. Zapraszam Ciê wiêc do budowania s³ów i w³asnych zdañ, które tworzyæ bêd¹ opowieœæ
o Twoim szczêœciu, których to Ty jesteœ i bêdziesz autorem.
Dlaczego z coachingiem w tle? Bo coaching jest podró¿¹
w kierunku spe³nienia, satysfakcji, realizacji marzeñ i celów. Podró¿¹ w nierozpoznane przez nas, zapomniane lub niedoceniane
obszary naszych mo¿liwoœci, talentów i miejsc, z których mo¿emy czerpaæ si³ê i moc. Zapraszam Ciê za poœrednictwem ró¿nych æwiczeñ, przez pytania, metafory i przypowieœci do podró¿y w poszukiwaniu swojej w³asnej drogi. Drogi do szczêœliwego
¿ycia. Coaching jest form¹ pracy z drug¹ osoba polegaj¹c¹ na budzeniu tego co uœpione, odnajdywaniu tego, co ukryte a to wszystko po to, by spe³niaæ marzenia i osi¹gaæ cele, które cz³owiek sam
sobie wyznacza. A poniewa¿ wiem, ¿e te¿ chcesz byæ szczêœliwy,
jak ka¿dy cz³owiek, poza wiedz¹, w³asnymi przemyœleniami,
proponujê Ci te¿ i tak¹ formê pracy za poœrednictwem tej ksi¹¿ki. WeŸ sobie to, co jest ci potrzebne, i idŸ w stronê dobrostanu.
A dlaczego z kotem na kolanach? Bo w kontakcie ze zwierzêtami jest jakaœ tajemnica, która pozwala byæ szczêœliwszym i temu
poœwiêcam suplement do mojej ksi¹¿ki. Koty to moja pasja. Koty
s¹ moj¹ inspiracj¹. Obserwowanie i doœwiadczanie obcowania
z tymi istotami nauczy³o mnie wielu rzeczy w moim ¿yciu.
Chcia³abym, aby ta ksi¹¿ka by³a przestrzeni¹ dla ludzi szukaj¹cych inspiracji do rozwoju, do zmiany. Dla ludzi poszukuj¹cych
odpowiedzi na pytanie czym jest szczêœcie. Piszê z potrzeby serca, by szukaæ jasnych stron codziennoœci, by kreowaæ to, co
w ¿yciu pozytywne i dobre. By inspirowaæ do szukania sensu
w tym, co robimy. By uczyæ siê optymizmu i pozytywnego myœlenia, ale nie rozumianego jako wmawianie sobie, ¿e jest dobrze,
kiedy jest Ÿle, ale jako umiejêtnoœci dostrzegania drzemi¹cych
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w trudnoœciach mo¿liwoœci. By umieæ zobaczyæ pora¿kê jako sukces, tyle ¿e w stroju roboczym. By uczyæ siê cieszyæ ¿yciem,
którego doœwiadczamy tu i teraz. By nie zamartwiaæ siê, tylko
dzia³aæ i szukaæ rozwi¹zañ. By pielêgnowaæ swoj¹ wra¿liwoœæ. By
uczyæ siê odwagi.
Prawdziwe szczêœcie jest rzecz¹ wysi³ku, odwagi i pracy
Honore de Balzac
Mi³ej lektur y
M a g d a l e n a D z i e d z i a k -Wa w r o
psycholog, coach
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