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Ikar

 Ikar – w mitologii greckiej syn Dedala i minojskiej niewolnicy Naukrate.
Uwięziony przez Minosa Dedal wybudował na Krecie labirynt dla
Minotaura. Minos nie chciał wypuścić z wyspy Dedala - obawiał się, że
Dedal zdradzi, iż Minotaur jest jego synem. Ponieważ morze i ląd były
pilnie strzeżone przez wojska Minosa, Dedal postanowił wraz z Ikarem
uciec z wyspy, wzbijając się w powietrze za pomocą własnoręcznie
skonstruowanych skrzydeł. Dedal przestrzegł syna przed
niebezpieczeństwem spowodowanym zbyt wysokim lotem.

 Ikar jednak wzbił się zbyt wysoko, słońce roztopiło wosk, którym były
złączone pióra i zabił się, spadając do morza. Morze od jego imienia
nazwano Ikaryjskim. Herakles przeniósł ciało Ikara na wyspę Ikarię.

 Ikar jest symbolem młodzieńczej nierozwagi i chęci wolności. Jest on
też archetypem idealisty, który naraża życie, by spełnić swoje
marzenie.
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Ćwiczenie 1

 Na czym polega uniesienie Ikara?
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Uniesienie

Jest taki niezwykły stan emocjonalny w trakcie pracy/działania,
który nazywa się uniesieniem.
To uczucie nazwał tak psycholog Csikszentmihalyi (1993).
Stanowi ono wyraz przeżywania skondensowanej motywacji
wewnętrznej. Pojęcie to sformułował po serii wywiadów, za
pomocą których badał, co mówią ludzie o swoich doznaniach,
gdy pochłaniają ich ulubione czynności. Spodziewał się, że
większość przypadków uczucia uniesienia dotyczy momentów
odprężenia związanych z rozrywką i odpoczynkiem.
Tymczasem okazało się, że uczucie uniesienia pojawia się
zwykle, gdy jesteśmy pochłonięci trudnym i ambitnym
zadaniem, kiedy wspinamy się na szczyty fizycznych i
intelektualnych możliwości.
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Kiedy odczuwamy uniesienie? 
Gdy:

1. Działanie ma wyraźny cel i gwarantuje natychmiastową informację
zwrotną o skuteczności działania ze względu na cel.

2. Istnieje wiele sposobności, by działanie miało charakter rozstrzygający
i by człowiek uważał, że ma właśnie możliwość ich pomyślnego
rozstrzygnięcia. Inaczej mówiąc, gdy nasze umiejętności są dobrze
dostosowane do zadania.

3. Działanie i świadomość nakładają się: doświadczamy skupienia
umysłu na jednym obiekcie.

4. Koncentracja na wykonywanym zadaniu: zmartwienia i troski zostają
chwilowo zawieszone.

5. Mamy poczucie panowania nad sytuacją.
6. Zatracamy samoświadomość, wychodzimy poza „ego”, doznajemy

poczucia rozkwitania i stawania się częścią jakiejś większej całości.
7. Zmienia nam się wyczucie czasu: zdaje się biec szybciej.
8. Doznania i działanie stają się wartościowe same przez się.
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Jakich uczuć doznajemy, gdy pragniemy osiągnąć 
cel? 

Odczuwany poziom posiadanych kompetencji

Odczuwany poziom 
trudności zadania

Niski Wysoki

Niski Apatia Znudzenie

Wysoki Lęk Uniesienie
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Ćwiczenie 2

Polecenie: 
Wiesz, na czym polega moment uniesienia. Przypomnij sobie sytuację 
z własnego życia, kiedy przeżywałeś taki stan:

• Gdzie i kiedy taka sytuacja miała miejsce?
• Jak się wtedy czułeś?
• Czy pracowałeś sam, czy w grupie?
• Jaki klimat panował w zespole?
• Jaką pełniłeś w nim rolę?
• Co decydowało o tym, że czułeś się zadowolony?
• Jak inni odbierali Cię w takim momencie?
• Co o sobie myślałeś?

Podczas gdy Ty będziesz prezentował swoją wypowiedź, grupa będzie 
obserwowała Ciebie: Twój język ciała – postawę, gesty, mimikę, wyraz 
twarzy, ruchy itp. i udzieli Ci później informacji zwrotnej.
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Uniesienie wg Mozarta

(...) Wszystko to rozpala mą duszę, i pod warunkiem,
że nikt mi nie przeszkodzi, utwór, nad którym
pracuję, nagle wyłania się z głębi mojej duszy, i bez
względu na objętość prawie że w skończonej formie.
Mam i widzę go więc przed sobą jak piękną
statuetkę lub obraz. I choć zbudowany jest z
poszczególnych części, słyszę cały utwór
jednocześnie. Jest to fantastyczne uczucie. Cała
praca, całe „komponowanie” odbywa się w lekkim,
ożywionym i miłym śnie. Najbardziej ekscytującym i
niezapomnianym momentem w tym doświadczeniu
jest to, że słyszę cały utwór naraz.
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Nietzsche

Z kolei Nietzsche napisał dzieło „Tako rzecze
Zaratustra” na falach trzech
dziesięciodniowych przypływów inspiracji.
Opisywał swój stan natchnienia jako
przyspieszenie procesów myślowych,
prawdę zalewającą świadomość,
paradoksalne poczucie kompletnej wolności
z jednoczesnym poczuciem utraty wszelkiej
kontroli, ekstazę, wizualizację, przekaz.
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Co to jest motywacja?

Uniesienie jako stan skondensowanej 
motywacji wewnętrznej
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Motywacja - definicja

 Naukowa definicja, wg słownika „Pedagogika” brzmi:
motywacja (fr. motif – powód) – to proces regulacji
psychologicznych, nadający energię zachowaniu
człowieka i ukierunkowujący je; może mieć charakter
świadomy lub nieświadomy .

 Motywacja ściśle wiąże się z poczuciem własnej
wartości i sposobem myślenia na swój temat.
Poniższe wykresy ilustrują, w jaki sposób
funkcjonuje człowiek z niskim i wysokim poczuciem
własnej wartości.
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NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI



13

WYSOKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
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Kiedy tracimy motywację? 
Przyczyny.

 Brak jednoznacznego celu.
 Zadaj sobie pytanie: Dlaczego się uczysz? Jeśli nie wiesz, kim chcesz 

zostać, jaki wybrać zawód, to nie dziw się, że nie masz przekonania, 
aby się uczyć.

 Lenistwo.
 Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć, to musisz pokonać swoje lenistwo. 

Bez pracy nie przybliżysz się do wyznaczonych celów ani o krok.
 Niewłaściwe towarzystwo.
 Znajomi nastawieni krytycznie, życiowi pesymiści oddziałują na Ciebie 

negatywnie. Pamiętaj, że: „Kto z kim przestaje, takim się staje".
 Złe nawyki utrudniające uczenie się.
 Do nich można zaliczyć słabą koncentrację, wolne czytanie, 

nieumiejętne notowanie i inne.
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Kiedy tracimy motywację? Przyczyny.

 Skłonność do martwienia się
 Problemy życiowe należy rozwiązywać, a nie rozmyślać nad nimi i się 

zamartwiać.
 Negatywne cechy osobiste.
 Takie cechy, jak: nieśmiałość, skłonność do sarkazmu, niecierpliwość, małe 

poczucie własnej wartości powodują negatywne podejście do świata (w tym i 
nauki) i brak entuzjazmu.

 Brak odpowiedniego wsparcia (głównie psychicznego). Powinno ono pochodzić 
od bliskich osób, bo bywają w życiu trudne chwile i łatwo załamać się 
psychicznie.

 Choroby. Zły stan zdrowia niewątpliwie utrudnia koncentrację i przeszkadza w 
efektywnej nauce. Ale zastanów się, czy Twoje bóle głowy, żołądka, 
ewentualnie alergie, nie mają podłoża psychicznego i czy nie wykorzystujesz 
ich jako pretekstu.

 Nudne szkolenia, nieinspirujący wykładowcy.
 Nie każdy wykładowca jest mistrzem w swoim zawodzie. Ale to nie znaczy, że 

możesz go nie słuchać. To Tobie zależy, żeby zdobywać wiedzę. Bądź więc 
aktywnym jej odbiorcą i czas zajęć wykorzystuj efektywnie.
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Ćwiczenie 3

Praca w grupie. 
Polecenie:

Jakie są główne przyczyny utraty motywacji.
Opracujcie krótką charakterystykę człowieka,
któremu nic się nie chce, któremu w głowie
kłębi się rozpacz, czarne myśli i rozsiewa
wokół siebie aurę abnegacji. Forma pracy
dowolna.
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Jak motywować siebie do 
działania? Lista „złotych reguł”

1. Ustal cele Twojej edukacji. W czasie uczenia się czy studiowania
kieruj się zasadą: Co ja z tego mogę mieć? Gdy już ustaliłeś cele, to
zaszczep w sobie mocne pragnienie, by je osiągnąć i podbuduj się
entuzjazmem. Pomocne w tym zakresie będą afirmacje, wizualizacja.

2. Myśl konstruktywnie. Nie pozwól, aby irracjonalne lub frustrujące myśli
zaprzątały Twój umysł. Twoim celem jest otwarty, jasny umysł,
pozbawiony dogmatów, przesądów i zabobonów.

3. Starannie dobieraj przyjaciół. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo
naśladujemy innych i jak często ludzie, z którymi przebywamy, kreują
naszą przyszłość. W związku z tym staraj się przebywać z
koleżankami czy kolegami utalentowanymi, troszczącymi się o innych,
entuzjastycznymi, pozytywnie nastawionymi do życia.
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Jak motywować siebie do 
działania? Lista „złotych reguł”

4. Wierz w siebie. Nie na darmo mówi się, że “wiara czyni cuda".
Musisz sobie uświadomić, że jeśli czegoś pragniesz i wierzysz,
że możesz to osiągnąć, to z pewnością osiągniesz. Dużą
pomocą w budowaniu wiary w siebie będzie dla Ciebie technika
“zakotwiczania się".

5. Nagradzaj siebie. Ta zasada powinna ci towarzyszyć przy
realizacji każdego celu. Nagradzanie jest skuteczne, gdyż
stanowi pozytywne wzmocnienie. Nagrodą może być koncert,
ciekawa książka, dysk kompaktowy, nowe ubranie, droższe
lody itp. Możliwości jest bardzo wiele. Wymyślaj i stosuj te,
które sprawiają ci największą przyjemność.
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Jak motywować siebie do działania? 
Lista „złotych reguł”

6. Rozwiązuj swoje problemy osobiste. Nie odsuwaj od siebie
problemów, bo w ten sposób tylko narastają, a Ty żyjesz w ciągłym
stresie. Pamiętaj, że wiele z nich rozwiąże się samoistnie. Postaraj
się oglądać swoje problemy z boku, opisuj je w dzienniku, a ujrzysz
je w pełniejszym świetle. Jeśli źródłem problemów są inni ludzie,
rozmawiaj z nimi szczerze. Nie pozwól, by rzeczową wymianę zdań
zastępowały plotki.

7. Rozwijaj w sobie wytrwałość. Dzięki właściwej motywacji zaczniesz
podążać w kierunku celu, ale tym, co sprawi, że nie zejdziesz z
wyznaczonej drogi, będzie wytrwałość. Jeśli chcesz być wytrwały, to
pracuj nad takimi cechami, jak zaufanie do siebie samego, odwaga,
pozytywne nastawienie i stosuj takie metody, jak samokontrola i
nagradzanie siebie. Zapamiętaj: Motywacja pobudza do działania,
ale działanie realizuje się dzięki wytrwałości.

8. Podejmuj działanie. Każde pragnienie, plan, cel czy posiadana
wiedza są bezużyteczne, jeśli nie zostaną ucieleśnione w
konkretnym działaniu.
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Ćwiczenie 4

Poznałeś „złote reguły” dotyczące 
wzbudzania w sobie motywacji.
Która reguła z listy wymaga od Ciebie
największej mobilizacji? Zaplanuj, jak ją
zrealizujesz. Zapytaj grupę o zdanie. Może
ktoś Ci zasugeruje jakiś ciekawy pomysł?
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Co nas motywuje do pracy?
Czy jest to dobra motywacja?

· „Nóż na gardle” – wpływ zewnętrznych okoliczności 
(niska efektywność zapamiętanych treści).

· Presja (trzymany „nad głową kij”) – wymagania i 
oczekiwania stawiane przez innych: rodzinę, 
pracodawcę, itp. Jest to presja uzależnienia od 
innych lub poczucie winy – świadomość, że zawiodło 
się oczekiwania innych.

· „Niewidzialny kij” – pożyczony ze szkoły, od 
rodziców lub społeczeństwa. Myślisz, że działasz z 
własnej woli i we własnym imieniu, tymczasem 
działasz nieświadomie i okładasz sam siebie 
kosturem, którym Ciebie traktowano.
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Motywacja od wewnątrz - pasja

Jak twierdzi K. Gozdek – Michaëlis (2002)
prawdziwa motywacja to motor, wewnętrzny
napęd. Dosiadasz go jak skrzydlatego
rumaka, który obwiezie Cię po wszystkich
zakątkach najbardziej krętych
i niedostępnych szlaków. Obwiezie Cię tam,
gdzie zechcesz, gdy tylko nauczysz się na
nim jeździć i docenisz jego niezwykłą
sprawność.
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Abraham Maslow 

 Słynny psycholog humanistyczny Abraham Maslow
wykłada w książce „W stronę psychologii istnienia”
niezwykle interesującą teorię, która mówi, że
człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb,
gdy pojawia się ich brak, niedobór. Tą potrzebą
może być brak pożywienia, bezpieczeństwa,
uczucia, czy szacunku dla siebie. Maslow wyjaśnia,
że ograniczenia, jakie powodują w nas skutki
motywacji niedoboru, można porównać do
oglądania świata przez przydymione szkło,
usunięcie zaś tych skutków przypominać będzie
zastąpienie przydymionego szkła przejrzystym.
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Abraham Maslow

 Stąd wniosek, że człowiek, którego potrzeby
niedoboru są trwale zaspokojone, będzie postrzegać
świat – rzeczywistość we wszystkich jej aspektach –
bardziej jasno. Taki człowiek nie będzie już wysuwał
wobec świata żądań wynikających z niedoboru i nie
będą kierowały nim lęki oraz podejrzenia. Stąd jego
relacje z sobą samym, z innymi i światem w ogóle
nabiorą charakteru większej akceptacji, więcej w
nich będzie miejsca na miłość i zrozumienie, a
przede wszystkim staną się bardziej radośni. Ten
fenomen nazwał Maslow samourzeczywistnieniem.
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Motywacja od wewnątrz - pasja
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Ludzie, którzy osiągają 
samourzeczywistnienie

1. Lepsza percepcja rzeczywistości.
2. Większa akceptacja siebie, innych i przyrody.
3. Większa spontaniczność.
4. Większa koncentracja na problemach.
5. Większy stopień oderwania się i pragnienie prywatności.
6. Większa niezależność i opór przed narzucanymi wzorcami kultury.
7. Większa świeżość oceny i bogactwo reakcji uczuciowej.
8. Większa częstotliwość doświadczeń szczytowych.
9. Większy stopień utożsamienia się z rodzajem ludzkim.
10.Zmienione, „ulepszone” stosunki interpersonalne.
11.Bardziej demokratyczna struktura charakteru.
12.Znacznie zwiększona zdolność twórcza.
13.Pewne zmiany w systemie wartości
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Ćwiczenie 5

 Co we współczesnym świecie wzbudza 
Twoją fascynację? 

 Czego chciałbyś doświadczyć?
 Na czym polegałby Twój udział?
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Teoria wielorakiej inteligencji 
Howarda Gardnera

Howard Gardner stworzył model inteligencji, który
stał się centralną częścią każdego procesu
przyspieszonego uczenia się. Opierając się na
teoretykach systemu kształcenia, takich jak Piaget,
stwierdził, iż inteligencja nie jest cechą stałą.
Najlepiej traktować ją jako zespół zdolności i
umiejętności, które mogą być ciągle doskonalone i
rozwijane. Słowa „talent" i „inteligencja” Gardner
używa zamiennie. Jego zdaniem: „Coś jest chyba
nie tak, jeżeli osoba robiąca pewne rzeczy naprawdę
dobrze, nie jest uznawana za mądrą i jeśli jej
sukcesy nie znajdują odzwierciedlenia w
osiągnięciach życiowych”.
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Siedem rodzajów inteligencji Gardnera to 
pogrupowane zdolności i umiejętności nie do końca 
wyliczalne. Gardner opisuje je następująco:

1. Lingwistyczna: umiejętność posługiwania się językiem, wzorami i 
systemami.

2. Matematyczna i logiczna: umiłowanie precyzji oraz myślenia 
abstrakcyjnego i ustrukturalizowanego.

3. Wizualna i przestrzenna: myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie 
z map, diagramów i tabel, wykorzystanie ruchu towarzyszącego 
procesowi uczenia się.

4. Muzyczna: wrażliwość emocjonalna, poczucie rytmu, zrozumienie 
złożoności muzyki.

5. Interpersonalna: łatwy kontakt z innymi ludźmi, umiejętności 
mediacyjne, dobra komunikatywność.

6. Intrapersonalna: automotywacja, wysoki poziom wiedzy o samym 
sobie, silne poczucie wartości.

7. Kinestetyczna: dobre wyczucie czasu, uzdolnienia manualne, duże 
znaczenie zmysłu dotyku, ruchliwość, dobra organizacja przestrzenna.
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Ćwiczenie 6

 Ankieta wielorakiej inteligencji
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Mikołaj Kopernik (1473 – 1543)

... w Krakowie kształcił się w matematyce, zgłębiając
także tajniki optyki i perspektywy, a następnie
przeniósł się na uniwersytet w Bolonii, by podjąć
studia w zakresie prawa.
W 1501 r. podjął studia medyczne w Padwie, gdzie
także uczęszczał na wykłady z astronomii. Dwa lata
później otrzymał tytuł doktora prawa. We Włoszech
nauczył się greki. Pełnił obowiązki dowódcy
wojskowego, sędziego, lekarza; przeprowadził
reformę pieniężną. Dorobił się opinii świętego, bo za
darmo leczył biedaków.
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Mikołaj Kopernik (1473 – 1543)

 Kopernik miał odwagę zaproponować nowy 
model wszechświata w miejsce systemu 
geocentrycznego, który panował od ponad 
dwóch i pół tysiąca lat.

 ... myśli uczonego są niezależne od sądu 
ogółu – ponieważ dążeniem uczonego (...) 
jest szukanie we wszystkim prawdy.  
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Ćwiczenie 7 

 Zapisz odpowiedź na pytanie: Co byś chciał 
w życiu robić? Pomyśl o tym najodważniej, 
jak potrafisz.
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Ćwiczenie 8

 Przywołaj z pamięci osobę (lub osoby), którą
podziwiasz za coś bardzo konkretnego w
aspekcie osiągania celów. Zapisz, co Cię w
niej najbardziej fascynuje, dlaczego wzbudza
w Tobie pozytywne emocje?

 Następnie „stań się nią”, „wejdź w jej skórę” i
zapisz własne myśli, będąc w roli tej osoby.
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Planowanie

Dobrze postawiony cel jest:
 Precyzyjnie określony
 Sformułowany w sposób pozytywny
 Możliwy do samodzielnego osiągnięcia
 Ekologiczny
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Cel musi być określony precyzyjnie 

 Cel to konkretny obraz Twoich pragnień,
potrzeb, marzeń, wykorzystania talentów
w pewnym obszarze Twojego życia.

 Po czym poznasz, że zrealizowałeś ten cel?

Kryteria oceny realizacji celu
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Ćwiczenie 9 (precyzyjnie określony):

 Zapisz swój cel. Może dotyczyć sfery 
zawodowej lub osobistej. Pamiętaj, aby był 
sformułowany w czasie teraźniejszym (mam, 
jestem, umiem) lub przeszłym, w formie 
dokonanej (Otrzymałem Nagrodę Nobla).

 Następnie zapisz 3-4 kryteria - dowody, które 
pomogą Ci poznać, że cel został osiągnięty.
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Cel musi być pozytywny

 Czego chcesz, a nie czego nie chcesz.

Nie chcę mieć kłopotów                            Chcę być szczęśliwa

 Cel dobry dla Ciebie, nie dla kogoś innego.
 Jest dla Ciebie ważny
 Zależy Ci na nim
 Masz do niego serce
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Cel musi być możliwy do 
samodzielnego osiągnięcia

W wielki cel łatwiej trafić
... Możesz liczyć na dobre okoliczności i sprzyjający los, ale nie

może to być zupełnie „magiczne” myślenie.
Na pewno otrzymasz wsparcie w dążeniu do celu, jeśli będziesz

miał:
 Oczy zwrócone na cel
 Pełne przekonanie w sercu
 Wiarę w powodzenie
 Determinację
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Cel musi być ekologiczny

10

Realistyczność Spójność 

Konsekwencje dla 
Ciebie i dla innych
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Wizja 

 Wizja to ogólny obraz przyszłych stanów 
rzeczy. Ogólny, ale bardzo silny.

 Kiedy mamy wizję – dysponujemy potężną 
siłą, która nas ukierunkowuje, porywa do 
działania, zasila wspaniałą energią i cieszy.

 Wizja to model przyszłości bardzo dla nas 
atrakcyjny! Wręcz porywający. 
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Inżynieria myślenia 

Cechy wizji:
 Asocjacja (bierzemy udział w naszej wizji)
 Dysasocjacja (oglądamy naszą wizję)
 Kolory
 Multimedialność
 Wyrazistość
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Ćwiczenie 10

 Cele i wizja. Czym jest wizja dla Ikara, czyli 
dla mnie?
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Ćwiczenie 11

 Przełożenie wizji na konkretne działania 
zaplanowane w czasie (karta pracy)
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Ogólna charakterystyka teorii Hollanda

Według Hollanda, każdy człowiek to suma sześciu
dominujących typów osobowości zawodowych.
Jeden typ jest dominujący, a dwa pozostałe
uzupełniają go. W ten sposób powstaje trzyliterowy
kod sumaryczny. Po jego określeniu odnajdujemy
zawód najbardziej zbliżony do typu osobowości.
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Sześć typów osobowości wg Hollanda

 Typ realistyczny – ma uzdolnienia mechaniczne, lecz brak mu 
umiejętności społecznych.

 Typ badawczy – ma uzdolnienia matematyczne i naukowe, lecz 
często brak mu umiejętności społecznych.

 Typ artystyczny – ma uzdolnienia artystyczne, np. pisarskie, 
muzyczne, plastyczne, lecz często brak mu uzdolnień urzędniczych.

 Typ społeczny – ma umiejętności społeczne, lecz często brak mu 
umiejętności mechanicznych i naukowych.

 Typ przedsiębiorczy – ma umiejętności przywódcze i krasomówcze, 
lecz często brak mu umiejętności naukowych.

 Typ konwencjonalny – ma umiejętności urzędnicze i arytmetyczne, 
lecz często brak mu umiejętności artystycznych. 
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Ćwiczenie 12

 Teoria J. Hollanda – karta pracy
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Thomas Jefferson 1743-1826
Wolność jako droga do szczęścia

 Przysiągłem przed ołtarzem Boga wieczna nienawiść do 
wszelkiej tyranii nad umysłami ludzkimi.  T.J.

 Nie mogę żyć bez książek.
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Podsumowanie osiągnięć

 Jefferson przygotował projekt Deklaracji niepodległości –
najbardziej inspirującego sformułowania praw człowieka, jakie 
kiedykolwiek spisano.

 Pomógł napisać konstytucję Wirginii, której był gubernatorem w 
latach 1779-1781.

 W 1783 roku przyczynił się do przyjęcia przez Kongres 
dziesiętnej reformy monetarnej.

 W !801 roku został prezydentem Stanów Zjednoczonych.
 Przy pomocy Jamesa Madisona napisał Statut Wirginii o 

wolności religii, który stał się prawem w 1786 roku i obowiązuje 
do dziś. Sformułowanie zawarte w pierwszej poprawce do 
konstytucji jest wzorowane na tym statucie, choć rozdział 
Kościoła od państwa był w nim zaakcentowany jeszcze 
mocniej.
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Podsumowanie osiągnięć

 Doprowadził do ograniczenia przywozu niewolników.
 W 1825 roku utwo4zył Uniwersytet Wirginijski.
 Negocjował największą w dziejach transakcję w 

handlu nieruchomościami – zakup Luizjany, w 
wyniku czego podwoił obszar młodego kraju i bardzo 
ograniczył możliwość najazdu nań obcego państwa.

 Rozpowszechnił wśród farmerów z Karoliny 
Południowej lepsze odmiany ryżu, a także 
wprowadził do amerykańskiej kuchni oliwki, 
makaron, parmezan, rodzynki, wanilię i dobre 
gatunki win.
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Thomas Jefferson

 W czasach Jeffersona nie istniał rozdział Kościoła od państwa, a obywatele byli 
oficjalnie dyskryminowani, jeśli nie podporządkowywali się władzy kościelnej. W 
zdominowaniu społeczeństwa przez instytucje religijne Jefferson widział 
jeszcze jedną formę tyranii nad ludzkim umysłem. Mówił o sobie, że jest 
„prawdziwym chrześcijaninem, to jest uczniem nauki Jezusa”. Wierzył w „nauki 
Jezusa, przez niego samego wyłożone jako najbardziej czyste, dobre i wzniosłe 
zasady, do jakich kiedykolwiek modlił się człowiek”.

 Miał jednak o wiele mniejsze zaufanie do ludzi i nie wierzył, że sami będą się 
modlili do tych zasad. Uważał, że religia ujęta w ramy instytucjonalne ma 
skłonność do zamiany owych wzniosłych nauk w ich przeciwieństwo. W 1816 
roku napisał do Charlesa Thompsona: „Złożyli z pogańskich zabobonów system 
niezrozumiały dla człowieka, w którym on (Jezus), gdyby wrócił na ziemię, nie 
rozpoznałby ani jednej cechy”. 

 Jefferson uważał, że wolność jest darem od Boga, a miara dobroci są uczynki, 
nie dogmaty wiary. „Na podstawie naszego życia, a nie na podstawie słów, 
należy odczytywać naszą religijność” – napisał w 1816 roku w liście do żony 
Samuela H. Smitha.
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Thomas Jefferson

 Ponad wszystko, przez cały czas, ćwicz poczucie 
humoru; ono bowiem ze wszystkich ludzkich 
przymiotów najmilsze jest społeczeństwu. T.J.

 Przyjaźń jest jak wino.
 (...) z wiekiem dojrzewa i staje się niezwykle 

wzmacniającym kordiałem. T.J.
 Rozwijaj swoje dobre odruchy i wykazuj się nimi przy 

każdej okazji, będąc pewnym, że ćwiczeniami 
wzmocnisz je tak samo jak kończyny i sprawisz, że 
wejdą ci one w nawyk. T. J.

 Jefferson – wolność jako droga do szczęścia
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Kwestionariusz samooceny

 Jestem świadom wolności, jaką mam w społeczeństwie, i 
potrafię ją docenić.

 Rozumiem, że wolność oznacza też  odpowiedzialność.
 Aktywnie bronię praw i wolności innych osób.
 Doceniam i wspieram wolność intelektualną.
 Prawo do nauki uważam za jedno z fundamentalnych praw 

człowieka.
 Wolność religijna uważam za jedno z fundamentalnych praw 

człowieka.
 Staram się przezwyciężać złe nawyki i doskonalić swój 

charakter.
 Pielęgnuję stare przyjaźnie.
 Delektuję się każdym dniem życia.


