
Poczàtki nowej subdyscypliny psy-
chologii, zwanej psychologià po-
zytywnà, si´gajà roku 1998. Wte-
dy to na walnym zgromadzeniu

Amerykaƒskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego jego ówczesny przewodniczàcy
Martin Seligman wezwa∏ psychologów do
zmiany orientacji z ludzkich s∏aboÊci na ludz-

kà si∏´. Badania nad pozytywnymi emocja-
mi oraz zjawiskami psychologicznymi le˝à-
cymi w obszarze zainteresowaƒ psychologii
pozytywnej by∏y prowadzone ju˝ znacznie
wczeÊniej, a jej za∏o˝enia teoretyczne sà zbie˝-
ne z rozwijajàcà si´ od lat 50. XX w. psy-
chologià humanistycznà. Co zatem nowego 
i niezwyk∏ego jest w psychologii pozytyw-
nej? Otó˝ od momentu powstania tego nurtu

warto poznaç model szcz´Êcia, który stwo-
rzy∏ Martin Seligman i jego wspó∏pracow-
nicy. Wed∏ug nich na pe∏ni´ szcz´Êcia sk∏ada-
jà si´ 3 elementy: przyjemnoÊç i gratyfikacja,
poczucie sensu oraz doÊwiadczenie prze-
p∏ywu (flow). Optymalne jest ∏àczenie w swo-
im ˝yciu aktywnoÊci niosàcych ka˝dà z 3 wy-
mienionych jakoÊci.

Co zatem mo˝emy zrobiç, aby trwale pod-
wy˝szyç swój poziom szcz´Êcia? JeÊli miesz-
kamy w ubogim kraju o systemie dyktator-
skim, to warto pomyÊleç o przeniesieniu si´
do bogatszego, demokratycznego paƒstwa.
Warto równie˝ wstàpiç w zwiàzek ma∏˝eƒski
i posiadaç bogatà sieç kontaktów towarzyskich.
Mo˝emy tak˝e unikaç negatywnych zdarzeƒ
oraz zwiàzanych z nimi emocji. ReligijnoÊç
i praktyka duchowa, np. w formie regularnej
medytacji, równie˝ pomo˝e nam w czuciu si´
bardziej szcz´Êliwymi. D∏ugookresowe pozy-
tywne skutki przynosi stosowanie çwiczeƒ,
interwencji wypracowanych i sprawdzonych
przez psychologów pozytywnych w wyniku
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Pozytywna strona
psychologii

NOWY SERIAL: UMYSŁY XXI WIEKU 

Psychologia wielu osobom nadal kojarzy się głównie z te-
rapią zaburzeń psychicznych, badaniem słabości i patologii
psychicznego funkcjonowania człowieka. Wpływ na takie
jej postrzeganie miało nie tylko jednostronne zaintereso-
wanie mediów oraz kultury popularnej, lecz także sam ob-
szar badań naukowych z zakresu psychologii w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Koniec ubiegłego wieku zaowoco-
wał tymczasem nowym zjawiskiem i dziedziną badań 
psychologicznych, koncentrujących się na sile, szczęściu
i dobrym życiu, a mianowicie – psychologią pozytywną.

Zapraszamy do nowego serialu Umysły XXI wieku. Każdego miesiąca zaprezentujemy
Państwu najciekawsze badania, nad którymi aktualnie pracują naukowcy. 

Jest to dosko nała szansa, by zapoznać się z najnowszymi projektami
multidyscyplinarnymi, międzynarodowymi, prowadzonymi przez liczne zespoły

naukowców oraz indywidual nymi, autorskimi, zasługującymi na uwagę. Zapraszamy
Państwa nie tylko do lektury Umysłów XXI wieku, lecz także do bezpośredniego
kontaktu z redakcją, wyrażania własnych opinii i pomysłów, tak byśmy wspólnie 

mogli odkrywać kolejne, jeszcze ciekawsze obszary pracy naukowej. 

�� Według Sonji Lyubomirsky nasz
zakres odczuwanego przez całe życie
szczęścia w ok. 50% uwarunkowany 
jest genetycznie, w ok. 10% na poziom
szczęścia wpływają negatywne i pozytyw -
ne okoliczności życia, natomiast 
aż w ok. 40% nasze szczęście zależy 
od podejmowanych przez nas działań

badania prowadzone sà w skoordynowany 
i zintegrowany sposób, z wykorzystaniem
rzetelnych narz´dzi badawczych, co by∏o 
np. s∏aboÊcià psychologii humanistycznej 
i jednym ze stawianych jej zarzutów. Psy-
chologia pozytywna to nie tylko badania pro-
wadzone przez naukowców, to przede wszyst-
kim przek∏adanie odkryç naukowych na
praktyk´ psychologicznà oraz interwencje,
które ∏atwo i skutecznie mo˝e zastosowaç 
w swoim ˝yciu ka˝dy z nas. Przyjrzyjmy si´
zatem wybranym wynikom badaƒ w tej dzie-
dzinie, które znajdujà zastosowanie w pod-
noszeniu jakoÊci ludzkiego ˝ycia.

Szczęście
Szcz´Êcie jest ostatecznym celem dà˝eƒ wie-
lu ludzi. Problem w tym, ˝e bardzo cz´sto
koncentrujemy si´ na osiàganiu celów, które
faktycznie szcz´Êcia nam nie dajà. W licznych
badaniach nad szcz´Êciem zweryfikowano
wiele przekonaƒ na jego temat i odkryto, co
wspó∏wyst´puje z odczuwaniem szcz´Êcia
(zale˝noÊç korelacyjna), a nawet co je powo-
duje (zale˝noÊç przyczynowo-skutkowa).
Zanim zapoznamy si´ z wynikami badaƒ,

FO
TO

: W
IK

IP
ED

IA

FOTO: WWW.PARADE.COM

Martin 
Seligman 

– zaliczany 
do grona najbar-
dziej wpływo-
wych psycholo-
gów XX wieku
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badaƒ naukowych. W trwa∏ym prze˝ywaniu
szcz´Êcia nie pomogà nam jednak: wy˝sze
wykszta∏cenie, lepsze zdrowie (wa˝niejsze
jest jego subiektywne odczucie ni˝ obiek-
tywny stan) ani przeniesienie si´ do kraju 
o ciep∏ym, s∏onecznym klimacie. 

W pogoni za szczęściem 
Co jednak z pieni´dzmi, które zgodnie z màd-
roÊcià ludowà, szcz´Êcia nie dajà? Badania
Eda Dienera wskazujà, i˝ 86% ludnoÊci z 43
krajów Êwiata jest ponadprzeci´tnie szcz´Êli-
we. Wyjàtkiem sà jedynie bardzo ubogie spo-
∏eczeƒstwa. Do szcz´Êcia nie jest zatem ko-
nieczne bogactwo, tylko Êrodki finansowe
pozwalajàce zaspokajaç podstawowe potrze-
by oraz ˝yç na godnym poziomie. Dodatko-
wo, wykonana przez badacza metaanaliza
wskazuje na to, ˝e najbogatsi ludzie wymie-
niani na liÊcie Forbes 100 sà tylko troch´
szcz´Êliwsi od przeci´tnego obywatela USA.

Pozytywne emocje
Pozytywne emocje niosà ze sobà wiele ko-
rzyÊci. Mogà byç prze˝ywane w zwiàzku 

z doÊwiadczeniami czerpanymi za pomocà
naszych zmys∏ów i odczuwanymi na pozio-
mie cia∏a (przyjemnoÊciami), jak i satys-
fakcjà z realizacji subiektywnie wa˝nych 
celów oraz aktywnoÊciami, w których 
ludzie wykorzystujà swoje mocne strony 
(gratyfikacje).

Pozytywne emocje wyzwalajà i pod-
trzymujà wewn´trznà motywacj´, radoÊç, 
skutecznoÊç w realizacji za∏o˝onego celu, 
a tak˝e sprzyjajà podejmowaniu szybkich 
i trafnych decyzji. Osoby prze˝ywajàce emo-
cje o dodatnim znaku z wi´kszym prawdo-
podobieƒstwem osiàgnà d∏ugoterminowy suk-
ces na ró˝nych polach. JeÊli chodzi o sfer´
zawodowà, pracownicy prze˝ywajàcy i oka-
zujàcy pozytywne emocje okazali si´ byç bar-
dziej efektywni i lubiani przez swoich sze-
fów, a w d∏u˝szej perspektywie zarabiali
wi´cej pieni´dzy ni˝ ich koledzy z negatyw-
nym bilansem emocjonalnym. Powodzenie
zwiàzane z wykonaniem zadania powoduje
zazwyczaj krótkotrwa∏e podniesienie pozio-
mu szcz´Êcia. Wyst´puje zatem ciekawa pra-
wid∏owoÊç: szcz´Êcie bardziej sprzyja 
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Nostalgia jest przyjemnie zabarwioną,
sentymentalną tęsknotą za prze-

szłością. Jeszcze do niedawna była uwa-
żana za emocję niepożądaną, związaną 
z cierpieniem, a wręcz zaburzeniami psy-
chicznymi. Tymczasem badania przepro-

wadzone przez 
dr Annę Braniecką
z Katedry Psychologii
Pozytywnej Szkoły
Wyższej Psychologii

Społecznej wskazują na to, iż przeżywanie
nostalgii może przynosić wiele korzyści. 

Badaczka podjęła próbę sprawdzenia kon-
sekwencji, jakie przynosi przeżywanie
nostalgii w krótkiej i długiej perspektywie
czasu. Nostalgia zawiera w sobie kompo-
nent pozytywny i negatywny, tym samym
badania dotyczyły nowatorskiego zagad-
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naszemu sukcesowi ni˝ sukces daje poczu-
cie szcz´Êcia. 

Pozytywne emocje nie sà jednak warto-
Êcià samà w sobie, która powinna byç 
maksymalizowana. Wyniki badaƒ Barbary
Fredrickson wskazujà, ˝e optymalna pro-
porcja emocji pozytywnych do negatyw-
nych, która b´dzie sprzyja∏a naszemu wzros-
towi psychologicznemu i dobrostanowi,
wynosi 3:1.

Optymizm
Zespó∏ Martina Seligmana bada∏ problem wy-
uczonej bezradnoÊci. Wyniki potwierdza∏y
hipotez´, i˝ ludzie, podobnie jak zwierz´ta,
mogà byç nauczeni bycia bezradnym, i to w
obliczu banalnych w swej istocie zadaƒ. Re-
zultaty eksperymentów wykaza∏y równie˝ in-
nà ciekawà prawid∏owoÊç. Jedna z trzech 
badanych osób, które poddano treningowi bez-
radnoÊci, nie poddawa∏a si´ i podejmowa∏a
uporczywà aktywnoÊç mimo wyraênego bra-
ku efektów jej staraƒ. Interesujàcym odkry-
ciem by∏ równie˝ fakt, ˝e mniej wi´cej jed-
na na dziesi´ç osób niepoddana treningowi

�� Badania Eda Dienera wskazują, iż 86% ludności z 43 krajów świata jest ponadprzeciętnie szczęśliwe

gatywny wynika z utraty obiektu tych
wspomnień. Zgodnie z założonymi 
hipotezami badawczymi okazało się, 
że przeżywanie nostalgii, a szczególnie
umiejętność przekształcania smutku 
w nostalgię, wywiera korzystny wpływ 
na zdrowie fizyczne, samopoczucie 
psychiczne, chroni przed wystąpieniem
objawów depresyjnych i lękowych oraz
podnosi jakość naszego życia. 

Uzyskane wyniki mogą potwierdzać tezę,
iż większość sytuacji życiowych nie jest
jednoznacznie korzystna czy też nie-
korzystna dla człowieka, ale posiada
zazwyczaj złożone znaczenie. Stąd pełne 
i adekwatne doświadczanie rzeczywisto-
ści wymaga uwzględniania jej różnorod-
nych aspektów, a nie upraszczania prze-
żyć do skrajnie pozytywnych czy też
negatywnych. ��

KORZYSTNA NOSTALGIA? 

nienia, jakim jest wpływ współwystępo-
wania przeciwstawnych emocji na jakość 
życia. 

W przeżywaniu nostalgii afekt pozytywny
dotyczy przywołania przyjemnych
wspomnień z przeszłości, natomiast ne-
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bezradnoÊci od poczàtku eksperymentu za-
chowywa∏a si´ w sposób wyraênie bezradny.
Wyniki te sk∏oni∏y Seligmana do postawienia
pytania, czy i w jaki sposób bezradnoÊç 
mo˝e staç si´ trwa∏à cechà osobowoÊci.

Na podstawie wypowiedzi osób badanych
ustalono, ˝e czynnikiem, który wydawa∏ si´
byç odpowiedzialny za bezradne lub zarad-
ne zachowanie w sytuacjach eksperymental-
nych, by∏ sposób, w jaki ludzie t∏umaczà swo-
je niepowodzenia i sukcesy. Sposób ten
okreÊlono mianem stylu wyjaÊniania. Styl
wyjaÊniania mo˝e byç optymistyczny lub pe-
symistyczny. Po ukszta∏towaniu si´ stylu dzia-
∏a on w sposób automatyczny, trwa∏y i raczej
bezrefleksyjny.

Styl wyjaÊniania nie ogranicza si´ do s∏ów,
które wypowiadamy, kiedy spotyka nas nie-
powodzenie. Jest to pewien sposób myÊlenia,
nawyk wykszta∏cony w dzieciƒstwie i okre-
sie dojrzewania. Nasz styl wyjaÊniania wy-
wodzi si´ wprost z opinii, jakà mamy o samych
sobie, naszym Êwiecie i zale˝y bezpoÊrednio
od tego, czy uwa˝amy si´ za jednostki war-
toÊciowe i sàdzimy, ˝e zas∏ugujemy na wie-
le, czy te˝ nie. Styl wyjaÊniania decyduje 
o tym, czy jesteÊmy optymistami, czy te˝ pe-
symistami. Optymista zarówno sukcesy, jak
i niepowodzenia wyjaÊnia korzystnie. Opty-
mizm skutkuje m.in.: rzadszà zapadalnoÊcià
na choroby zakaêne, prowadzeniem zdro-
wszego trybu ˝ycia, prawdopodobnie d∏u˝-
szym ˝yciem, wi´kszà wytrwa∏oÊcià w rea-
lizacji zadaƒ, lepszà adaptacjà do nowych 
i zagra˝ajàcych sytuacji. OptymiÊci sà rów-
nie˝ lepiej odbierani spo∏ecznie, co mo˝e za-
owocowaç np. wi´kszymi szansami na wy-
granà w wyborach prezydenckich w Stanach
Zjednoczonych.

Zalety i cnoty charakteru 
Badacze z kr´gu psychologii pozytywnej po-
stanowili skoncentrowaç si´ na mocnych stro-

nach cz∏owieka. Tym samym potrzebowali
spójnej klasyfikacji si∏ oraz modelu dobrego
charakteru. Zbadali wi´c wiele systemów re-
ligijnych i tradycji duchowych praktykowa-
nych na Êwiecie i wyodr´bnili 6 wartoÊci, ce-
nionych cech, które powtarza∏y si´ w ka˝dej
z nich. By∏y to: màdroÊç, odwaga, mi∏oÊç
(cz∏owieczeƒstwo), sprawiedliwoÊç, wstrze-
mi´êliwoÊç i transcendencja (duchowoÊç).
Nast´pnie z tych szeÊciu wartoÊci, nazwa-
nych cnotami charakteru, wyprowadzono 
24 zalety (si∏y) charakteru, które wskazujà
drog´ osiàgni´cia ka˝dej z cnót. Naszych
szeÊç najwi´kszych zalet zosta∏o nazwane 
si∏ami sygnaturowymi. Mo˝na je zdiagnozo-
waç np. za pomocà Inwentarza Si∏ Charakte-
ru VIA. Jest on dost´pny za darmo, na razie
tylko w wersji angielskiej, na stronie www.po-
sitivepsychology.org. Trwajà jednak ju˝ pra-
ce nad polskà adaptacjà tego kwestionariu-

Czytelników zainteresowanych innymi
wynikami badań, pogłębieniem swo-

jej wiedzy na temat psychologii pozy-
tywnej oraz ćwiczeniami zwiększającymi
poczucie szczęścia i dobrostan zachęca-
my do zapoznania się z publikacjami,
dostępnymi także po polsku, badaczy
wymienionych w artykule. Zapraszamy
również na wciąż rozwijaną stronę 
założonego w bieżącym roku Polskie-
go Towarzystwa Psychologii 
Pozytywnej (www.ptpp.org.pl). ��

INNE BADANIA 

Wśród emocji pozytyw-
nych możemy wyróż-

nić trzy grupy: związane 
z bezpieczeństwem, 
relaksem oraz z dużym 
pobudzeniem. Okazało się, 
że zwłaszcza emocje pozy-
tywne związane z bezpie-
czeństwem – takie jak 
zadowolenie, bezpieczeń-
stwo, zabezpieczenie i ser-
deczność – nasilniej ujem-
nie korelują z depresją,
stresem i lękiem. Może to
zatem świadczyć o znaczą-
cej roli tej grupy emocji
dla odczuwania dobrosta-
nu i zdrowia psychosoma-
tycznego. 

Istnieje wiele doniesień
naukowych nt. możliwości

kształtowania się emocji
w wyniku ich doświad-
czania, w tym głębokiego 
i wieloaspektowego. Zna-
lazło to swoje odzwiercied-
lenie np. w oddziaływa-
niach terapeutycznych.
Bazując na tym założeniu,
zespół badaczy z Katedry
Psychologii Pozytywnej
SWPS pod kierownictwem
prof. Ewy Trzebińskiej

rozpoczął projekt pt. „Labo-
ratorium Emocji” od trenin-
gu zadowolenia... Trening
przygotowano w formie
elektronicznej dostępnej 
w Internecie. Składał się 
z kwestionariuszy spraw-
dzających poziom zmien-
nych psychologicznych 
oraz kilku ćwiczeń mają-
cych podnieść poziom za-
dowolenia.

Wstępne wyniki pilotażu
wyglądają bardzo obiecują-
co. Być może w najbliższej
przyszłości zweryfikowany
trening zadowolenia oraz
kolejnych pozytywnych
emocji będzie dostępny 
dla każdego z nas poprzez
stronę www. ��

POZYTYWNE EMOCJE W LABORATORIUM

sza. Seligman przekonuje, ˝e ka˝dy z nas ma
zestaw si∏ sygnaturowych i jeÊli b´dziemy ich
Êwiadomie u˝ywaç w najwa˝niejszych ob-
szarach naszego ˝ycia, to otrzymamy wiele
gratyfikacji i osiàgniemy autentyczne szcz´-
Êcie. Ponadto badania wskazujà, i˝ bardziej
korzystne i skuteczne jest koncentrowanie si´
na naszych si∏ach, rozwijanie i jak najcz´st-
sze korzystanie z nich, ni˝ skupianie si´ na
s∏aboÊciach i próby redukowania ich lub „pod-
ciàgania” do przynajmniej przeci´tnego po-
ziomu.

Psychologia pozytywna nie zast´puje ani
nie wypiera dotychczasowych dokonaƒ w za-
kresie s∏aboÊci, ograniczeƒ i zaburzeƒ w funk-
cjonowaniu psychiki – jest ich dope∏nieniem.
Pomaga przeorientowaç si´ nam na to, co do-
bre, dajàce si∏´ i szcz´Êcie, a w konsekwen-
cji korzystaç z dobrodziejstw nauki w swo-
im codziennym ˝yciu. Nie musi byç z nami
coÊ nie tak, byÊmy korzystali z pomocy 
psychologa, wystarczy, ˝e chcemy rozwijaç
swojà osobowoÊç i prowadziç dobre ˝ycie. 
A sama psychologia pozytywna ma przed 
sobà jeszcze wiele ciekawych kierunków 
badaƒ, które mogà si´ bezpoÊrednio prze∏o-
˝yç na podniesienie jakoÊci ˝ycia ka˝dego 
z nas. ��

JACEK ZAŁUSKI

PSYCHOLOG, DOKTORANT NA WYDZIALE PSYCHOLOGII

SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

NOWY SERIAL: UMYSŁY XXI WIEKU 
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�� Psychologia pozytywna nie zastępuje ani nie wypiera dotychczasowych
dokonań w zakresie słabości, ograniczeń i zaburzeń w funkcjonowaniu 
psychiki – jest ich dopełnieniem
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