
 

 

Temat: Rozwój osobisty – jak nadać swemu życiu sens. 

Dzień dobry! 

Dzisiejszy temat godziny wychowawczej poświęcimy na dość przyjemny temat, jakim jest rozwój 

osobisty. Zastanowimy się, jak znaleźć plan na siebie, jak z pasją przeżyć swoje życie. Po co w ogóle 

zaprzątać sobie głowę jakimś rozwojem?? 

Rozwój osobisty jest ważnym elementem osiągania sukcesów i bycia szczęśliwym. Nie każdy, kto się 

rozwijał, osiągnął sukces, ale wszyscy, którzy osiągnęli sukces, rozwijali się i wykonali ogromną pracę 

nad sobą. Jest takie powiedzenie, że kto się nie rozwija, ten się cofa. Albo dosadniej: kto się nie 

rozwija, ten się zwija. Rozwój osobisty to najlepsza inwestycja, to inwestycja w siebie. Możemy 

pogłębiać wiedzę, nabywać nowe umiejętności z każdej dziedziny życia jaką sobie tylko wymarzymy. 

Świat staje dla nas otworem i daje nam mnóstwo możliwości. To tylko od nas zależy jak je 

wykorzystamy. 

Rozwój osobisty jest procesem trwającym przez całe życie. To sposób na to, by człowiek mógł 

prawidłowo ocenić swoje umiejętności i cechy oraz był w stanie skutecznie wyznaczać swoje cele 

życiowe. Można w skrócie powiedzieć, że rozwój osobisty to dążenie do maksymalizacji ludzkiego 

potencjału. 

Wczesny rozwój człowieka i jego pierwsze doświadczenia (nabywane w rodzinie, szkole, etc.) 

pomagają ukształtować go jako osobę dorosłą. Jednakże rozwoju osobistego nie należy przerywać, 

gdy jest się już dorosłym. Zawsze można nauczyć się nowych rzeczy, rozwinąć kolejne umiejętności 

oraz zwiększyć swoje osobiste możliwości. 

Rozwój osobisty to proces polegający na stawaniu się lepszym człowiekiem oraz usprawnianiu 

ludzkiego życia w określonych obszarach. Może on odbywać się poprzez takie działania jak: 

podnoszenie własnej atrakcyjności na rynku pracy oraz rozwój kariery, zwiększanie świadomości, 

budowanie dostatku, rozwijanie różnorodnych umiejętności. 

Rozwój osobisty obejmuje działania, które poszerzają świadomość, rozwijają talenty i potencjał. 

Poprawiają też jakość życia i przyczyniają się do realizacji marzeń. Rozwój osobisty trwa w gruncie 

rzeczy przez całe życie człowieka. Koncepcja ta obejmuje zarówno formalne, jak i nieformalne 

działania zmierzające do rozwoju jednostki i 

nauczenia jej pełnienia nowych ról społecznych. 

Rosnąca popularność ruchu propagującego rozwój 

osobisty pomogła wielu menedżerom w pozyskaniu 

dla swoich firm bardziej wykwalifikowanych i 

zmotywowanych pracowników, a także zachęciła 

wiele osób do rozpoczęcia własnego biznesu. 

Rozwój osobisty jest często "uprawiany" w ramach 

instytucji. Odnosi się wówczas do konkretnych 

systemów metod, programów, narzędzi, technik i 

ocen, które wspierają rozwój ludzki na poziomie 

indywidualnym. 



Jak znaleźć pasję i żyć pełnią życia? 

Pasja to uczucie i energia. Pasję czujemy i wyrażamy, a nie robimy, czy uprawiamy (jak hobby). Pasja 

nas motywuje, inspiruje, jest powodem do ciągłego zainteresowania i zgłębiania wiedzy, oraz 

umiejętności. Pasja to entuzjazm, radość, uwielbienie. Pasję można czuć od pierwszego wejrzenia (jak 

miłość), ale można też odnaleźć ją w sobie z czasem. Pasję można w sobie rozbudzić, wykreować 

swoją pracą, zainteresowaniem i pozytywnym nastawieniem. Pasja nie jest wieczna, można ją stracić, 

choćby przez nieodpowiednie jej wykorzystywanie – np. pracoholizm. Żyć z pasją, nie oznacza życia, 

w którym robimy ciągle i najchętniej jedną, konkretną rzecz. Życie z pasją to życie, w którym 

wyrażamy swoją radość i pozytywne nastawienie do wszystkiego co robimy. Bez pasji do codzienności 

nie będziemy w stanie zachować pasji do naszych głębokich zainteresowań. Negatywne podejście do 

życia i narzekanie zabije wszystkie inne pozytywne uczucia, które w sobie odkryliśmy. Żeby więc 

realizować swoją pasję, musimy także podchodzić z pasją do wszystkich innych naszych życiowych 

zadań. Często jednak stawiamy znak równości między hobby i pasją. A tak naprawdę pasjonujące 

może być w życiu wszystko. Nie musi być to jakaś szczególna rzecz wymagająca od nas czasu, bo 

powiedzmy sobie szczerze: mało kto z nas ma czas na hobby. Czy to oznacza, że poza prozą życia nic 

ciekawego już w nim się nie może wydarzyć? Oczywiście, że nie. Bo pasją może być każda rzecz, którą 

naprawdę lubimy robić, która sprawia nam bezgraniczną przyjemność i radość. Może być nią praca, 

pielęgnowanie ogródka czy gotowanie. Oczywiście pasją może być też skok ze spadochronem czy 

bieganie – wszystko, co sprawia, iż „czujemy, że żyjemy”. 

Motywacja czyli zastrzyk energii 

Czasami łatwo jest poczuć się w dołku, mieć wszystkiego dość, chcieć zrezygnować i się poddać. 

Zwłaszcza gdy stawiamy sobie do osiągnięcia ambitne cele i napotykamy w ich realizacji na różne 

problemy, przeszkody i trudności. To są bardzo trudne momenty. Są oczywiście sytuacje, gdy 

poddanie się  i rezygnacja to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Jednak w większości przypadków 

trzeba po prostu znaleźć w sobie siłę i przetrwać te okresy zniechęcenia. Iść naprzód w stronę swoich 

marzeń i celów. Kontynuować swoje wysiłki bez względu na wszystko. Im bardziej jesteś wytrwały i 

zdeterminowany by osiągnąć swój cel, tym więcej osiągniesz sukcesów. Oto kilka pomocnych rzeczy, 

które powinieneś wziąć pod uwagę, kiedy zaczniesz myśleć o porzuceniu tego co próbujesz uzyskać. 

Mogą Ci one pomóc zebrać się w sobie i kontynuować działania, kiedy wydaje się, że nie ma powodu, 

aby to daje robić. 

Motywacja jest wewnętrznym, psychofizycznym stanem gotowości do podjęcia się określonego 

działania. Ten stan gotowości dotyczy każdego naszego działania. Motywacja może więc przyjmować 

bardzo różną formę. Nie jest nią tylko i wyłącznie uczucie wewnętrznej chęci do uczynienia swojego 

życia lepszym i do osiągania postawionych celów.  

Tak naprawdę każda emocja, jaką odczuwamy, jest formą motywacji. Emocje przypisują znaczenie 

określonym zdarzeniom w naszym życiu i są bodźcem do podejmowania się określonych działań. 

Przykładowo, celem smutku jest wycofanie się i znalezienie przestrzeni dla siebie, gdzie w samotności 

możemy wyrazić nasze uczucia (np. za pomocą płaczu) i przemyśleć ważne dla nas sprawy. Celem 

strachu jest podjęcie kroków, które zapewnią nam bezpieczeństwo. 

Emocje skłaniają nas więc do zaspokajania naszych 

psychologicznych potrzeb. To motywatory kierujące naszym 

zachowaniem. 



Ekspresja emocji  

Być może chęć poszukiwania sposobu wyrażenia swoich emocji wynika 

ze świadomości tego, jak bardzo istotne jest to w procesie budowania 

relacji osobistych i zawodowych. Konstruktywność oznacza właśnie to, 

że proces uzewnętrzniania własnych przeżyć sprzyja kształtowaniu związków z innymi ludźmi, w 

opozycji do ich niszczenia czy rozpadu. Jak możesz się tego nauczyć? Na czym polega konstruktywne 

wyrażanie uczuć? 

Wyrażanie emocji najczęściej kojarzymy z tym, że o nich mówimy. Wraz ze słowami przychodzą nam 

na myśl różne zachowania dotyczące danych przeżyć, gesty, postawa ciała czy mimika twarzy. Nasze 

uczucia nie są w pełni wyrażone, jeżeli po prostu próbujemy się ich pozbyć i w jakiejś formie z siebie 

“wyrzucić”. Emocje wychodzą z nas wówczas bez udziału naszej woli czy świadomości. Przestajemy 

się kontrolować i po prostu wybuchamy. 

Tak naprawdę nasze emocje są wówczas rozładowywane, a nie wyrażane. Jeżeli dajemy upust swoim 

nieprzyjemnym uczuciom to zazwyczaj zachowujemy się w sposób agresywny wobec siebie lub 

innych. Możemy na przykład krzyczeć, niszczyć jakieś przedmioty, palić papierosy, objadać się czy 

głodzić. W ten sposób dajemy sobie ulgę, ale tylko na chwilę, poprzez uwolnienie się od 

nagromadzonego w nas napięcia. Wyrażanie emocji to złożony i wielokierunkowy proces. Możesz 

rozpocząć od rozpoznania i nazwania tego, co czujesz. Pełne wyrażenie emocji jest możliwe w 

kontakcie z tym, co w danym momencie przeżywasz. 

Ten kontakt możemy uzyskać skupiając się na odczuciach płynących z ciała. Początkowo może to być 

bardzo trudne. Jeżeli przez lata tłumiłeś swoje emocje, “odcinałeś się” tym samym od swojego ciała. 

Przyjęło ono formę zbroi czy pancerza, stało się napięte, a jedynym odbieranym przez ciebie 

komunikatem mógł być mniej lub bardziej silny ból. 

Aby zadbać o swoje emocje potrzebujesz niejako powrócić do swojego ciała i odświeżyć relację ciało-

umysł tak, aby sygnały płynące z ciała mogły być “pomyślane”. W kontakcie ze swoim ciałem możesz 

rozpoznać to, co czujesz, a następnie przejść do próby określenia swoich uczuć – nadania im nazwy 

oraz znaczenia. 

Budowanie relacji 

Związki z innymi ludźmi stanowią istotę naszego życia. O jego jakości w dużej mierze decydują relacje, 
które budujemy. A nawet – jak twierdzi Martin Buber – z jakości naszych relacji powstaje otaczający 
nas świat. Żyjąc z innymi, dla innych i wśród innych, czerpiemy z tego satysfakcję, znajdujemy 
motywację, odczuwamy radość, natrafiamy na źródło energii, karmimy się wzajemnością. Albo też 
odczuwamy frustrację, przeżywamy jedno rozczarowanie za drugim, doświadczamy niezrozumienia i 
atmosfery pełnej napięcia. Jak zatem budować dobre relacje z innymi? Wszak życie poza nimi jest 
niemożliwe. Tworzenie relacji określa się jako 
sposób wyrażania emocji i postaw między ludźmi. 
Precyzyjne określanie uczuć i myśli nastręcza 
wielu z nas niemało trudności. Bycie w relacji z 
dziećmi, z mężem/partnerem, 
teściami/dziadkami, szefem, współpracownikami, 
sąsiadami i samym sobą wymaga zaangażowania i 
współdziałania wielu czynników. 

 



Jak dogonić szczęście? 

Być może szczęście to dla Ciebie długie godziny robienia tego, co kochasz, uśmiech ukochanej osoby, 
spotkanie z przyjacielem po latach, zrealizowane marzenie, głęboki wdech po długich minutach 
śmiechu lub… wdzięczność płynąca z doceniania codziennych zdarzeń. 
Każdy z nas posiada własną definicję szczęścia, każdy chce jednak doświadczać jak najwięcej takich 
chwil. To oczywiste, ponieważ zbiór tych silnych pozytywnych emocji przyczynia się do wyjątkowo 
przyjemnego stanu. Dążenie do szczęścia to wspólna potrzeba wszystkich ludzi. 
Wszyscy do niego dążymy, jednak nie wszyscy potrafimy cieszyć się nim w pełni. Dlaczego dzieje się 
tak, że nie odczuwamy tyle szczęścia, ile byśmy chcieli? 
Niestety bardzo często to my sami nieświadomie stajemy na swojej drodze do szczęścia, uzależniając 
je od wielu czynników zewnętrznych. Mówimy sobie: „Jeśli uda mi się zrealizować plany, to będę 
mógł w pełni cieszyć się życiem”, a nawet „Jeśli zdobędę tę rzecz, w końcu poczuję się szczęśliwy”. 
Tym samym wpadamy w błędne koło myślenia o szczęściu jako efekcie osiągnięcia lub zdobycia 
czegoś. I przestajemy dostrzegać je tam, gdzie jest go najwięcej - w naszym codziennym życiu. 
Większe poczucie szczęścia to wynik zbudowania nowego, odmiennego podejścia do tego, w jaki 
sposób patrzysz na wydarzenia w swoim życiu. Jego podstawą jest silne i pewne chwycenie steru 
i obranie odpowiedniego kierunku myślenia. 
Oczywiście, nie mamy wpływu na wszystko, co nam się przydarza. Właśnie dlatego nadmierne 
skupianie się na tych wydarzeniach nie ma sensu. Jest to wyłącznie coś, do czego przyzwyczailiśmy 
nasze umysły. 

Polub siebie i żyj ze sobą w harmonii 

Jeśli zaakceptujemy samych siebie, nie będziemy 

mieli problemów z przyjmowaniem ludzi takimi, 

jakimi są naprawdę ani nie będą nas przerażały 

życiowe zmiany. Jeśli jednak nie jesteś w stanie 

pokochać i zaakceptować swojej osoby, nigdy nie 

będziesz żyć pełnią życia ani nie osiągniesz 

prawdziwego szczęścia. Jak się okazuje, 

akceptacja siebie wcale nie jest łatwym 

zadaniem. Kto jest w stanie pokochać swoje 

wady i słabości oraz wybaczyć sobie popełniane 

błędy? 

Chcemy, czy nie chcemy, musimy przyznać się 

przed sobą do tego, że nie jesteśmy idealni, że 

nieraz ponieśliśmy porażkę. Wszystkie te 

negatywne aspekty powinny jednak prowadzić 

do poprawy i chęci bycia lepszym, a nie do 

poczucia wstydu i niższości wobec innych.  

Kiedy już uda ci się zaakceptować swoje 

niedoskonałości i pokochać siebie jak najlepszego 

przyjaciela, będzie ci znacznie łatwiej 

zaakceptować otaczających cię ludzi. Chociaż i to 

wcale nie jest łatwym zadaniem. 

 



Ciesz się chwilą i doceniaj to co masz 

Ciesz się z pięknych momentów i wyciągaj 

konstruktywne wnioski z trudnych sytuacji. Ale 

przede wszystkim – zaakceptuj, że życie to mozaika 

radosnych i smutnych chwil. Trudne okresy są 

bardzo wartościowe dla naszego rozwoju 

wewnętrznego. Nierzadko stanowią one punkt 

zwrotny, który pozwala nam na refleksję nad naszą 

dotychczasową egzystencją i stymuluje pozytywne 

zmiany. Bolesny problem nie oznacza końca świata, 

lecz początek nowego, być może ciekawego, 

rozdziału w życiu. Skłamalibyśmy mówiąc, że życie 

jest wspaniałe i kolorowe, że składają się na nie wyłącznie radosne momenty. Rzeczywistość jest 

trudna i często ciepłe słońce zakrywają czarne, burzowe chmury, z którymi prędzej czy później 

musimy się zmierzyć. Podstawą nauki szczęśliwego życia jest odrzucenie dramatyzowania w trudnych 

sytuacjach, które stają na naszej życiowej drodze. Pamiętajmy, że nawet najtrudniejszy problem jest 

tylko czymś przejściowym w życiu i w rezultacie pomoże nam umocnić nasz charakter i lepiej 

zareagować w obliczu przyszłych kłopotów. Kolejnym krokiem do tego, by żyć szczęśliwie, jest nauka 

czerpania radości z każdego momentu. Naucz się doceniać to, czym w danym momencie obdarzył cię 

los. 

Czas płynie bardzo szybko i zwykle całą swoją uwagę skupiamy na przyszłości, do tego stopnia, że 

zapominamy o tym, że życie toczy się tu i teraz. To wielki błąd! 

 

 

Jak można zauważyć, nauka szczęśliwej egzystencji jest procesem, który trwa przez całe życie. Nie ma 

znaczenia, czy mamy dwadzieścia czy osiemdziesiąt lat – nigdy nie przestajemy się uczyć. Niektóre 

rzeczy odkryjemy dopiero po wielu latach jako rezultat wcześniejszych życiowych doświadczeń. 

 

Warto zagłębić się w temat także w praktyce! 

https://www.youtube.com/watch?v=E42qJolIPjk&list=PL80fjGFsWdx2ItUTnJPtEyf9KsfD-fr4a 

https://www.youtube.com/watch?v=-lLHs5DHRfI  

 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 
Pozdrawiam, 
Artur Paterek 

https://www.youtube.com/watch?v=E42qJolIPjk&list=PL80fjGFsWdx2ItUTnJPtEyf9KsfD-fr4a
https://www.youtube.com/watch?v=-lLHs5DHRfI

