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Poziomy Rozwoju Osobowości
Poprzedni artykuł pokazał, że posiadamy w mózgu trzy różne
obszary. Poniżej przyjrzymy się, jak zależności pomiędzy nimi
wpływają na kształt naszej osobowości.

Dynamika trzech umysłów
		 – czyli poziomy rozwoju osobowości
Opisywane trzy „części składowe” umysłu posiadają wszyscy ludzie. Jednakże obserwacje oraz
badania takie jak fMRI pokazują, iż wykorzystują je oni w różnym stopniu – fakt ten leży u podstaw
Enneagramu. Do szczęśliwego, skutecznego, pełnego życia potrzebujemy zrównoważonej
współpracy dobrze rozwiniętych wszystkich trzech Ośrodków. Gdy chociaż jeden szwankuje,
to wpływa negatywnie także na pracę pozostałych i prowadzimy życie nie wykorzystując w pełni
jego potencjału – potencjału swoich możliwości.
Enneagram opisuje różne stopnie (nie)równowagi trzech umysłów. Twórca tego opisu,
Don Riso, określa je mianem Poziomów Rozwoju (ang. Levels of Development). Na forum
Enneagram.pl przyjęły się nazwy Poziomy Zdrowia (PZ) bądź, bardziej opisowo, Poziomy Rozwoju
Osobowości (PRO).
By zrozumieć na przykładzie, czym są PRO, przypomnijmy sobie jedną z tych sytuacji,
w których podjęliśmy odruchowo jakąś decyzję. Decyzję, której później żałowaliśmy: mimo
iż nie zmieniły się warunki zewnętrzne, to dopiero po czasie uświadomiliśmy sobie, że mogliśmy
zareagować inaczej. Wielu Czytelników rozpozna taki przykład: po usłyszeniu racjonalnej opinii
krytycznej (informacja skierowana do Ośrodka Intelektu) osoba reaguje wstydem (rola Ośrodka
Emocji) bądź gniewem (rola Ośrodka Działania). Jest to przykład, w którym bodziec zewnętrzny
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został „obsłużony” tylko przez jeden Ośrodek, w dodatku niewyspecjalizowany w jego obsłudze.
Z tego powodu został przetworzony niewłaściwie. Pozostałe Ośrodki zareagują później   
(najwyraźniej u naszej przykładowej osoby są słabsze – występuje nierównowaga) i wtedy osoba
uświadomi sobie, że miała możliwość innej reakcji.
Enneagram opisuje dziewięć poziomów rozwoju, pogrupowanych w trzy bardziej ogólne
kategorie: poziomy zdrowe, przeciętne i niezdrowe. W przypadku poziomów zdrowych wszystkie
trzy umysły pracują wspólnie, aczkolwiek przez większość czasu widać preferencje dla jednego
z nich. Problemy zaczynają się, gdy jeden z Ośrodków staje się oddzielony od pozostałych dwóch
i przestaje być skutecznie wykorzystywany. Pozostałe dwa Ośrodki wykonują więcej pracy, niż były
zaprogramowane przyjąć, dodatkowo też część tej pracy pochodzi spoza zakresu ich umiejętności
– z działki, która powinna być obsługiwana przez ów oddzielony na tych poziomach Ośrodek.
Enneagramowo mówimy wtedy o tzw. przeciętnym poziomie zdrowia.
Jeżeli zaś do naszego umysłu wkradnie się jeszcze więcej nierównowagi, to dwa współpracujące
dotychczas ze sobą na przeciętnym poziomie Ośrodki także przestają współpracować – będziemy
mieć trzy niezależnie istniejące Ośrodki. A ponieważ mózg wyewoluował, by pracować jako
całość, to Ośrodki w odosobnieniu nie są w stanie prawidłowo rozdzielać między siebie funkcje,
nie wiadomo więc, który zareaguje na jaki bodziec. Osoba na tym poziomie jest dysfunkcjonalna,
nie będąca w stanie spełnić swoich potrzeb w zadowalający sposób.

Skąd się wziął mój poziom?
Poziomy są miarą (nie)zrównoważenia pracy trzech Ośrodków - miarą zdrowia naszej
osobowości. Określają poziom samoświadomości, niezależności i wolności naszego umysłu.
Funkcjonalnie, są one zbiorem lęków oraz mechanizmów obronnych, wykształconych w toku lat
w odpowiedzi na zagrożenia przychodzące z zewnątrz.
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Gdy byliśmy dziećmi, wytworzenie mechanizmów obronnych pozwoliło nam przetrwać trudne
chwile - bez wątpienia osiągaliśmy wtedy z ich używania korzyść. Przez lata przyzwyczailiśmy
się do ich wykorzystywania. Teraz, gdy jesteśmy dorośli, wciąż posługujemy się tymi sposobami,
nawet jeżeli nie przynoszą nam już korzyści. Stały się nawykiem wyniesionym z lat dziecięcych,
mocno ugruntowanym przez wielokrotne powtarzanie. Będąc dorosłymi ludźmi, mamy większe
możliwości i lepsze sposoby reagowania na zagrażające sytuacje, niż kiedy byliśmy młodsi. Często
jednak trudno jest porzucić reakcje nawykowe, gdyż przez lata tak się do nich przyzwyczailiśmy,
iż wręcz się z nimi identyfikujemy - uważamy, iż to nasza prawdziwa natura!
Na pewnym etapie życia ze zbioru mechanizmów obronnych może wykształcić się ego.
W rozumieniu Enneagramu ego to właśnie taki zbiór mechanizmów obronnych, które tworzą nam
obraz samego siebie. Tego obrazu bronimy, bo się z nim identyfikujemy, uważamy go za swoją
tożsamość. Przykładowo, Jedynka czuje potrzebę bycia Nauczycielem dla innych: poprawiania
ich błędów czy pokazywania, jak właściwie złożyć koszulę. Ego, mimo iż nie jest naszą prawdziwą
osobowością, a jedynie nabytą, to jednak bywa dla nas bardzo ważne. Skalę identyfikacji
z wytworzonym obrazem samego siebie pokazuje reakcja na sytuacje stresowe. Nasza przykładowa
Jedynka może być mocno wrażliwa na krytykę, gdyż jej obraz Nauczyciela nakazuje jej być
bezbłędną. Będąc na przeciętnych Poziomach Zdrowia, tak mocno identyfikuje się ze swoim ego,
że nie może sobie pozwolić na jego utratę - na utratę swojego obrazu w oczach innych. Jest wręcz
przekonana, że świat się zawali, jeżeli ktoś wytknie jej błąd. Oczywiście analogiczne właściwości
dotyczą wszystkich dziewięciu enneatypów na przeciętnych PRO.
Choć nie jest to udowodnione, to przyjmuje się zwykle, iż typ enneagramowy jest zapisany
w naszych genach bądź wykształcony na bardzo wczesnym etapie życia: jeszcze w okresie
prenatalnym. Jednak w przypadku Poziomów Rozwoju Osobowości jest inaczej – tutaj obserwacje
nie pozostawiają wątpliwości, iż Poziomy są wynikiem wychowania i nie ma w nich czynnika
genetycznego. Tak więc o ile wydaje się, że enneatypu nie można zmienić, o tyle Poziomy są
sprawą, na którą możemy mieć wpływ na dowolnym etapie naszego życia.
Poziomy Rozwoju Osobowości
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Stając się sobą
Wiedza o istnieniu Poziomów Rozwoju, o tym, że można wpływać na skuteczność działania
własnego mózgu, daje nadzieję na zmianę. Pozwala przyjąć założenie, iż możliwe jest podjęcie
innych sposobów działania, dzięki którym uzyskamy lepsze (obiektywnie bądź subiektywnie
ujmując) efekty. By z tego założenia wykluły się konkretne rezultaty, potrzeba najpierw dogłębnie
poznać tematykę PRO, a następnie wdrożyć w życie wynikające z niej zasady. W kolejnych
artykułach będziemy więc zgłębiać tematykę PRO - by każdy na powrót mógł „stać się sobą”.

Boogi
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Rozpoznanie typu (PRO)
Założenia
Enneagram jest przydatnym narzędziem, pozwalającym nam uporządkować wiedzę o nas
samych. Odkrywa głęboko ukryte motywacje, których nie byliśmy do końca świadomi, dając tym
samym szansę na zrozumienie większości z naszych postaw i zachowań. Pokazuje również
alternatywne sposoby radzenia sobie z lękami, pozwalające na w pełni świadome kierowanie
własnym życiem. Prawidłowe rozpoznanie własnego typu jest jedynym warunkiem, jaki należy
spełnić, aby w pełni wykorzystać terapeutyczny potencjał Enneagramu. Do tego celu potrzebna
jest jednak dobra znajomość podstaw systemu. Dlatego zanim rozpoczniemy proces poznawania
Twojej osobowości, napiszę parę słów o założeniach, które przydadzą się nam w dalszej
części.
Według Enneagramu istotą naszej osobowości jest pewien lęk, zwany lękiem pierwotnym,
który ukształtował się w okresie dzieciństwa i zaszył głęboko w podświadomości. Motywowani
chęcią jego zniwelowania, mimowolnie przyjmujemy pewne, charakterystyczne dla danego typu
postawy. Często jest tak, że wywołuje to kolejne lęki, określane w teorii mianem lęków wtórnych.
Wynika stąd, że typ każdego człowieka jest niezmienny. Ewoluować mogą jedynie nasze postawy
i zachowania motywowane dominującym w danym momencie lękiem pochodnym. Dlatego przy
określaniu typu należy zwrócić szczególną uwagę na źródło naszych cech osobowości. Drugim
ważnym wnioskiem jest to, że dwaj przedstawiciele tego samego typu mogą się znacznie od siebie
różnić. Oznacza to, że równie ważne jest określenie swojego poziomu zdrowia.

Rozpoznanie typu (PRO)
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Testy
Założenia Enneagramu stanowią główny problem w testach określających typ osobowości.
Każde pytanie powinno dotyczyć jednej z dziewięciu motywacji, a jednocześnie odnosić się
do odpowiadających im cech osobowości lub zachowań, które są zrozumiałe dla przeciętnego
człowieka. Dodatkowo twórcy testów starają się połączyć pewne pojęcia w przeciwstawne pary.
Powstają w ten sposób pytania, które są nieintuicyjne i trudne w interpretacji dla ludzi nie mających
wystarczających podstaw teoretycznych. Z kolei Ci bardziej zaznajomieni potrafią odgadnąć, jakich
typów dotyczy konkretne pytanie, przez co robienie testu traci sens.

Opisy typów
Opisy typów, jakie można znaleźć w większości publikacji dotyczących Enneagramu, są dobrym
źródłem informacji i mogą w dużej mierze pomóc nam w określeniu własnej osobowości. Należy
jednak zwrócić uwagę na kilka subtelności. Teksty te odnoszą się głównie do charakterystycznych
dla danego typu postaw i zachowań. Istnieje wiele podobieństw między poszczególnymi typami,
które mogą utrudnić nam identyfikację. Często jest tak, że przedstawiciele różnych typów postąpią
w danej sytuacji tak samo. Co ciekawe, równie naturalnym jest, jeśli przedstawiciele tego samego
typu zachowają się zupełnie odmiennie. Wszystkie postawy zawarte w opisach typów powinny
więc być powiązane z wywołującymi je motywacjami. Dopiero zestaw wielu cech może (choć nie
musi) dobrze opisywać przedstawicieli danego typu. Warto więc znaleźć sobie kilka głównych
cech charakterystycznych, których jesteśmy pewni. Na tej podstawie można zwykle zawęzić pole
poszukiwań do kilku typów.

Rozpoznanie typu (PRO)
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Rozpoznanie typu
Rozpoznanie własnego typu zaczniemy od zgłębienia wiedzy o nas samych. Pomoże nam
w tym teoria poziomów rozwoju osobowości. Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:
•

Jak bardzo jestem szczęśliwy i zadowolony z życia?

•

W jakim stopniu jestem zadowolony z siebie?

•

Jak układają się moje relacje z innymi ludźmi?

•

Czy odczuwam satysfakcję z tego, co robię?

Pamiętaj, że poziomy zdrowia są w miarę stabilne i wolno ewoluują. Dlatego swoich odpowiedzi
powinieneś udzielać w odniesieniu do ostatnich miesięcy, a czasem nawet lat. Każdy okres w życiu
składa się ze wzlotów i upadków. Ważne jest, abyś znalazł pewien wypadkowy stan, do którego
najczęściej wracałeś. Mogą Ci w tym pomóc poniższe wyznaczniki poziomu zdrowia:

Rozpoznanie typu (PRO)
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•

Stosunek do własnej osoby (samoocena),

•

Jakość relacji z innymi ludźmi,

•

Umiejętność i szybkość podnoszenia się po porażkach,

•

Poziom odpowiedzialności i niezależności,

•

Poziom satysfakcji i zadowolenia z życia,

•

Poziom energii i motywacji do osiągania życiowych celów.

Odpowiedzi pozytywne sugerują wysoki poziom zdrowia (1-3), odpowiedzi umiarkowanie
pozytywne lub negatywne poziom przeciętny (4-6), zaś odpowiedzi zdecydowanie negatywne
poziom niski (7-9).

Zachowania
Człowiek na każdym poziomie zdrowia cechuje się pewnym zbiorem dominujących zachowań.
Wybierz z każdego z interesujących Cię typów po trzy takie zestawy cech i zapisz w losowej
kolejności. Zestawy powinny być dobrane zgodnie z przyjętą w poprzedniej części grupą poziomów
zdrowia (zdrowe, przeciętne, niezdrowe). Polecam skorzystać z zachowań wymienionych
w książce Riso i Hudsona “Enneagram a typy osobowości”. Można znaleźć je również na naszym
forum w działach odpowiednich typów. Gotowy zestaw pokaż przyjaciołom i poproś, aby wybrali
z niego cechy, które Cię opisują. Wybrane cechy mogą pomóc Ci w określeniu swojego typu.
Jeżeli pomocnicy mają problemy z wybraniem chociaż kilku cech, najprawdopodobniej wybrałeś
nieodpowiednie zestawy. Najlepiej, jeśli jeszcze raz zapoznasz się z opisami typów oraz porządnie
określisz swój przedział zdrowia.

Postawy
Jeśli masz ochotę, możesz przeprowadzić analogiczny do powyższego proces wybierania
najlepiej pasujących do Ciebie postaw. Teoria poziomów zdrowia rozgranicza obydwa terminy,
definiując zachowania jako widoczne dla otoczenia, zaś postawy jako trudno dostrzegalne lub
ukryte. Zestawy postaw zostały również zawarte w książce “Enneagram a typy osobowości”.
Rozpoznanie typu (PRO)
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Motywacje
Nadszedł czas na podróż do przeszłości. Jeśli masz trochę więcej czasu, przygotuj sobie
wygodny fotel, nastaw spokojną, nastrojową muzykę i przypomnij sobie wydarzenia z dzieciństwa,
które wywarły na Tobie największe wrażenie. Zwykle sam fakt, że je zapamiętałeś, świadczy
o tym, że masz z nimi silnie emocjonalny związek. Spróbuj przeanalizować wszystkie te sytuacje
pod kątem lęków skojarzonych z typem, który jest Ci najbliższy. Okazuje się, że to co robiłeś
za młodu, ma oczywiste i logiczne wytłumaczenie. Idąc tą drogą, zastanów się nad świeższymi,
ważnymi dla Ciebie momentami. W miarę zbliżania się do teraźniejszości powinieneś być
w stanie wyróżnić z hierarchii lęków dominujących dla Twojego typu ten najbardziej aktualny. Może
w tym pomóc przeanalizowanie Twoich obecnych postaw i zachowań, które są nim motywowane.
Jeśli zajrzysz do książki “Enneagram a typy osobowości”, zauważysz, że do każdego lęku przypisane
jest odpowiednie pragnienie. Postaraj się odkryć, które z wymienionych przez autorów jest u Ciebie
najbardziej aktywne. Pamiętaj, że każdy kolejny lęk jest pochodną swojego poprzednika.

Przykład
Ponieważ opisany powyżej proces jest dość skomplikowany, przedstawię tutaj kolejne kroki
prowadzące do ustalenia mojego enneatypu. Co prawda znam go bardzo dobrze od dłuższego
czasu, ale postaram się działać tak, jakbym dopiero odkrywał Enneagram. Wróćmy więc do
momentu, kiedy dostałem link do testu osobowości...

Rozpoznanie typu (PRO)
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Opisy typów
Po zapoznaniu się z ogólnymi opisami wszystkich typów wykluczam te, które zupełnie do mnie
nie pasują, czyli:
3 - Ze względu na moją anty-autorytarność,
5 - Są zbyt logiczne i analityczne jak na mnie,
7 - Ze względu na poziom energii i pozytywne nastawienie do życia,
8 - Ze względu na poziom energii i wyzywającą postawę.

Z pozostałych najbliżej mi do:
1 - Ze względu na skłonności do perfekcji i porządku,
4 - Tak wskazuje test,
6 - Za stosunek do ludzi i anty-autorytarność,
9 - Za stosunek do ludzi i samego siebie.

Jak zauważycie, z czasem stosunek do różnych typów może się zmieniać. W różnych
okresach życia (na różnych poziomach zdrowia) zwracamy większą uwagę na inne części tekstu,
a w konsekwencji inaczej je odbieramy.
Rozpoznanie typu (PRO)
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Poziom zdrowia
W poprzedniej części wymieniłem kilka pytań pomagających we wstępnym określeniu poziomu
zdrowia. Możecie na nie odpowiadać opisowo bądź liczbowo w skali 1-9, gdzie 1 to odpowiedź
najbardziej pozytywna, zaś 9 najbardziej negatywna. Oczywiście odpowiedź liczbowa również
powinna być poprzedzona dokładną analizą danego aspektu naszego życia.

•

Jak bardzo jestem szczęśliwy i zadowolony z życia? 5

•

W jakim stopniu jestem zadowolony z siebie? 6

•

Jak układają się moje relacje z innymi ludźmi? 3

•

Czy odczuwam satysfakcję z tego, co robię? 3

•

Inne pytania...

Podsumowując odpowiedzi na wszystkie pytania, dochodzę do wniosku, że mój poziom
zdrowia znajduje się w przedziale 4-6. Rozmiary przedziałów mogą być dowolne, np. (1-2), (2-6).
Ze względu na kolejny etap przedziały zawierające więcej niż 4 poziomy są uciążliwe w analizie.
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Zachowania i postawy
Nadszedł czas na przygotowanie zestawu zachowań. Najwygodniej to przedstawić w formie
tabeli:

poziom 4

poziom 5

poziom 6

perfekcjonista

usilne starania,
reformowanie,
...

uporządkowanie,
bezosobowość,
...

krytyczność,
natręctwo,
...

indywidualista

indywidualizm,
bycie specjalnym,
...

temperament,
zahamowanie,
...

dekadencja,
zmysłowość,
...

lojalność,
inwestowanie,
...

defensywność,
unikanie,
...

zrzucanie winy,
wojowniczość,
...

zadowolenie,
zgodność,
ugodowość, poszukiwanie wygód,
...
...

pochlebianie,
ignorowanie,
...

lojalista

mediator

Otrzymałem w ten sposób 3 x 4 = 12 komórek. Każda z nich posiada około ośmiu różnych
zachowań. Łączę je wszystkie w jedną listę, otrzymując w ten sposób zbiór około 100 zachowań.
Następnie mieszam je tak, aby wyrazy z jednego zestawu nie znajdowały się obok siebie (można
to zrobić np. sortując je alfabetycznie). Tak przygotowany zestaw mogę przedstawić znajomym.
Pozostaje mieć nadzieję, że wybrane przez nich cechy wskażą mi, którym typom powinienem się
bliżej przyjrzeć.
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Motywacje
Tak jak wcześniejsze kroki przybliżyły mnie do określenia własnego enneatypu, tak zapoznanie
się z motywacjami i lękami weryfikuje, czy otrzymane wyniki są poprawne. Prawidłowe określenie
własnego typu osobowości nie jest obowiązkiem. Jeżeli jednak chcemy się rozwijać, musimy
poznać nasze słabości - dowiedzieć się, gdzie najwięcej tracimy i na rozwoju czego najwięcej
zyskamy. Ważną rolę odgrywa też samoświadomość. Bez niej nie będzie żadnych postępów...

To nie koniec
Zaproponowane podejście wymaga poświęcenia sporej ilości czasu na skupienie i uważną
obserwację naszego skomplikowanego wnętrza. Pozwala jednak odkryć nie tylko odpowiadający
nam typ osobowości, ale również klucz do głębokiej samoświadomości. Zgrabne określenie
własnego ja jest jedynie początkiem długiej i trudnej drogi do szczęścia i spełnienia. Powodzenia!

In3orn
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Tor przeszkód… i jak je pokonać

Jeżeli zacząłeś już realizować plan pracy nad sobą, zapewne
zorientowałeś się, że nie jest to takie proste. Dlatego przyjrzyjmy się, z jakimi
trudnościami możemy się borykać i jak sobie z nimi poradzić.

Podstawowe błędy
Jest kilka popularnych błędów, które popełniamy w trakcie pracy nad zmianą swoich nawyków.
Takie rzeczy, jak brak ram czasowych, niemierzalność celu itd. pominę, bo o tym już było
w poprzednim odcinku. Tutaj chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które mogą nas zablokować:

Strategia „wszystko albo nic”
Odstępstwa lub

Zdarza się, że bywamy nadgorliwi i chcemy ująć w programie zmian więcej niż jesteśmy
w stanie unieść. Jednak jeżeli przeciążymy swój program i w dodatku nie zaplanujemy odpoczynku
ani żadnych nagród za postępy (o tym jeszcze będzie), grozi nam albo wypalenie, albo w ogóle
rezygnacja z realizacji zamierzenia, ponieważ już na samą myśl o realizacji planu poczujemy się
zmęczeni. Tymczasem lepiej zrobić mniej, ale faktycznie to zrobić, niż zaplanować wiele i nic
z tego nie zrealizować. Wydrukuj to i powieś na lodówce.

przerwy to nie powód
do zaniechania realizacji
programu

Inną odmianą tej strategii jest tendencja do poddawania się po pierwszym potknięciu.
Realizowałeś plan przez jakiś czas, pewnego dnia złamałeś swoje postanowienia i od następnego
nie robisz już nic, bo przecież wszystko stracone. Kolejne dni spędzasz na wyrzucaniu sobie,
jak to zdradziłeś siebie, do niczego się nie nadajesz itd. Niestety, myślenie, że wszystko uda się
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od razu, jest myśleniem życzeniowym. Zaliczysz zapewne niejedną wpadkę, niejedno zaniedbanie,
niejedno potknięcie i niejeden kryzys motywacji. Chyba, że w ogóle nie zaczniesz, wtedy faktycznie
potknięcia Ci nie grożą - wszak trudno się potknąć, leżąc na kanapie i patrząc w sufit. Jeżeli jednak
już wstałeś z kanapy, to prędzej czy później się potkniesz i jest to zupełnie normalne. Nie jest to
powód, żeby kłaść się z powrotem. Przerwałeś realizację swojego planu – trudno. Nie obwiniaj
się, tylko przeanalizuj, co się stało i dlaczego (może są jakieś przeszkody, które możesz
usunąć), a potem kontynuuj pracę nad sobą.
Chociaż niektórym może być trudno to zaakceptować, za strategią „wszystko albo nic” stoją
często wielkościowe wyobrażenia na temat siebie. Może Ci się wydawać, że jest zupełnie odwrotnie
i że wyznaczyłeś sobie katorżniczy program właśnie dlatego, że widzisz w sobie dużo wad.
Zarówno przekonanie o wyjątkowości swojej beznadziejności, jak i pogląd, że wprawdzie plan jest
„ambitny”, ale musi taki być, skoro to Ty się go podejmujesz, świadczą o zapędach wielkościowych.
To nie jest zdrowe. Wyluzuj i zacznij od czegoś małego. Potem stopniowo „zwiększaj zasięg”.
Oczywiście nie ma nic złego w ambicji, ale niech to nie będzie „nadambicja”. Po prostu rób tak,
żeby na koniec móc dodać klauzulę „w powyższym programie nie ucierpiał żaden człowiek
i żadne zwierzę”. Pamiętaj, że określenie „człowiek” zawiera również Ciebie, zatem i Ty
nie powinieneś ucierpieć.

Lepiej zrobić mniej, ale
faktycznie to zrobić, niż
zaplanować wiele i nic z

Dla kogo to robisz?

tego nie zrealizować

Jeżeli w stosunku do zaplanowanych zmian czujesz wewnętrzną niechęć, dobrze się
zastanów, czy rzeczywiście realizujesz swój cel, czy może uległeś presji otoczenia lub swoich
wyobrażeń na temat tej presji (tj. sądzisz, że otoczenie tego od Ciebie oczekuje, chociaż nikt
Ci tego nie sugerował). Ta uwaga szczególnie dotyczy tzw. typów zależnych. Cel ma być Twój.
Masz być do niego przekonany. Na etapie wyboru celu wyeliminuj takie rzeczy, jak zastanawianie
się, czy innym to się spodoba, nie przywołuj w myślach potencjalnej dezaprobaty otoczenia,
nie staraj się nikomu niczego udowadniać, czy komukolwiek przypodobać. Robisz to, bo tego
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chcesz. A jeżeli nie chcesz, to tego nie rób – w myśl zasady „lepiej powiedz NIE, żeby spodobać
się sobie, niż TAK, żeby spodobać się innym”. To nie egoizm, to branie odpowiedzialności za
swoje życie.
Czasami jednak możemy mieć wątpliwości, czy chcemy się czegoś podjąć. Gabriel
Oetting proponuje ciekawy eksperyment na zbadanie poziomu motywacji. Metoda nazywa się
kontrastowaniem. Kontrastowanie polega na przywołaniu dwóch przeciwstawnych wyobrażeń:

„Lepiej powiedz
powiedz NIE,
NIE, żeby
żeby spodobać
spodobać się
się
„Lepiej
sobie, niż
niż TAK,
TAK, żeby
żeby spodobać
spodobać się
się innym.”
innym.”
sobie,
Robin Norwood
Norwood
Robin

1. Wyobraź sobie osiągnięcie celu w najjaśniejszych barwach. Wczuj się całym
sobą w to, jak to będzie wspaniale, kiedy osiągniesz wyznaczony cel. Zaangażuj
w to wszystkie zmysły i emocje.
2. Teraz wyobraź sobie cały ogrom pracy, jaki będziesz musiał włożyć w
osiągnięcie celu. Cały wysiłek, czas, niepokoje, stres, trudne chwile. Wszystko
wyraźnie i bez upiększania.

Micheline Rampe powołuje się na badania nad powyższą metodą, które pokazały, że
większość ludzi po wykonaniu tych dwóch kroków porzuca wątpliwości. Część daje sobie spokój
z realizacją zamierzenia, w stosunku do którego mieli wątpliwości – zamiast w nieskończoność się
zastanawiać, porzucają wątpliwy cel, co umożliwia skierowanie zablokowanej do tej pory energii
na realizację czegoś, czego naprawdę pragną. Część ludzi z kolei przestaje się wahać, gdyż po
tym eksperymencie nabierają pewności, że to jest właśnie to, co chcą osiągnąć. Spróbuj. Im lepiej
się do tego przyłożysz, tym skuteczniej pozbędziesz się wątpliwości.
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Ukryte premie
Czasem uporczywe bojkotowanie własnych postanowień może świadczyć o istnieniu głębszego
problemu. Jeżeli stale powtarzamy jakieś zachowania, o których wiemy, że są dla nas szkodliwe,
na ogół istnieje pewna ukryta korzyść, jaką z tych zachowań czerpiemy – tzw. „ukryta premia”.
Alison Waines przytacza ciekawy przykład funkcjonowania tego mechanizmu: „Tak np. osoba,
która nie przestaje się objadać, mimo że nie cierpi swojej tuszy, może obawiać się w skrytości,
iż będąc szczupła, straci wymówkę, dlaczego wciąż nie ma bliskiego partnera. (…) Może to
wynikać z głębokiego lęku przed bliskością, a wówczas przejadanie się chroni tę osobę przed
koniecznością stawienia czoła temu strachowi. ‘Premią’ staje się więc uniknięcie lęku.” Inne
przykłady potencjalnych powodów, dla których trzymamy się szkodliwych nawyków:

Sprawdź, czy za
bojkotowaniem własnych
postanowień nie stoi ukryta
premia.
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•

wewnętrzne przekonanie, że nie zasługuje się na to, co dobre (sabotowanie
pozytywnych zmian jako utrwalanie tego wizerunku we własnych oczach
i w związku z tym możliwość odmówienia sobie nagrody),

•

chęć ukarania otoczenia   („patrzcie jak mnie źle wychowaliście,
jestem nieudacznikiem i to przez was” – gdyby udało Ci się zrobić postępy,
zaprzeczyłbyś tej tezie i nie mógłbyś udowodnić np. rodzicom, że byli złymi
rodzicami),

•

chęć wymuszenia zainteresowania/współczucia otoczenia poprzez
wcielenie się w rolę ofiary („z niczym sobie nie radzę, więc musicie się mną
zaopiekować”),

•

chęć utrwalenia wizerunku osoby słabej/nieporadnej, żeby uniknąć obarczania
obowiązkami i odpowiedzialnością (kiedy inni zobaczą, że lepiej sobie radzisz,
mogą zacząć mieć w stosunku do Ciebie większe oczekiwania; pozostając

w roli „nieudacznika” nie musisz się konfrontować z tymi oczekiwaniami),
•

obawa przed bliskością,
niezależnością itd.

obawa

przed

zależnością,

obawa

przed

Część powyższych zachowań to tzw. gry w rozumieniu analizy transakcyjnej. Nie każde ludzkie
zachowanie jest grą. Nawet nie każde ludzkie zachowanie nastawione na uzyskanie „premii” (takie
korzyści w analizie transakcyjnej określa się mianem „głasków”) jest grą. Dopóki intencje są jawne,
nie dochodzi do gry. Do gry dochodzi, gdy intencje są ukryte (Eric Berne): „Gry to sekwencje
ukrytych, powtarzalnych transakcji, dających jasno określone korzyści psychologiczne. ‘Ukrycie’
oznacza tutaj, iż podmiot udaje, że coś robi, podczas gdy w istocie czyni coś zupełnie innego.”
Zatem – odpowiedz sobie na pytanie: w co grasz? Zauważ też, że chociaż część „wymówek”
z pozoru może brzmieć rozsądnie (np. ludzie faktycznie mogą więcej od Ciebie oczekiwać,
kiedy Twoja sytuacja się poprawi), w rzeczywistości ich stosowanie świadczy o nieumiejętności
rozwiązania problemu w sposób asertywny i dojrzały (jeżeli ktoś za wiele od Ciebie oczekuje, nie
musisz rezygnować z własnego rozwoju, możesz po prostu odmówić).
Ukryte premie to często bardzo indywidualna sprawa, wynikająca z lęków utrwalonych
w dzieciństwie, okresie dorastania, przebytych traum itp. Niektóre z kolei są łatwe do
zdemaskowania i podane wprost „na tacy” w opisach lęków z poszczególnych poziomów rozwoju
osobistego (PRO) w Enneagramie. Dlatego dobrze jest zdiagnozować nie tylko swój typ, ale także
swój PRO. Część tych problemów może być zbyt trudna do samodzielnego przepracowania –
bywa, że potrzebna jest terapia. W lżejszych przypadkach już samo uświadomienie sobie zjawiska
ukrytych premii i rozkodowanie mechanizmów stojących za bojkotowaniem własnych celów może
pomóc. Niewykluczone też, że odkryjesz, że do tej pory pracowałeś nie nad tym, nad czym
powinieneś, tylko zająłeś się „przykrywką” faktycznego problemu.
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Utożsamienie z mechanizmami obronnymi i
opuszczanie sfery komfortu
Problemy w pracy nad sobą mogą się także pojawić w związku z poczuciem dyskomfortu, jaki
towarzyszy opuszczaniu tego, co dobrze znane i tego, z czym się do tej pory identyfikowaliśmy.
Dobrze jest jednak uświadomić sobie, że mechanizmy obronne to nie właściwe „Ja”, tylko to,
co owe „Ja” zasłania. Skoro wykształciliśmy w sobie takie a nie inne mechanizmy obronne,
widocznie był czas, kiedy były nam one potrzebne. Zastanów się teraz przez chwilę:

Przestań identyfikować

•

Jakie mechanizmy obronne stosujesz?

•

Kiedy i pod wpływem jakich okoliczności wykształciłeś u siebie powyższe
mechanizmy?

aspirynę, nie oznacza, że

•

Czy okoliczności od tamtej pory się zmieniły?

jesteś aspiryną.

•

Jeżeli tak (a zapewne tak, bo zmieniło się choćby to, że teraz jesteś
starszy, więc bogatszy o nowe doświadczenia i możliwości), to czy
mechanizmy obronne, jakie stosujesz, dalej są adekwatne do sytuacji,
w jakiej się znajdujesz? W skrócie: czy faktycznie są Ci potrzebne?

się z mechanizmami
obronnymi. To, że podczas
przeziębienia brałeś

Mechanizmy obronne to tylko pewne strategie przetrwania. Równie dobrze mógłbyś się
utożsamić z braniem aspiryny – bo jak byłeś chory, to brałeś aspirynę, więc z pewnością
zażywanie aspiryny jest tym, co Cię trwale określa.
Opuszczanie sfery komfortu może się wiązać z odczuwaniem lęku przed tym, co nowe.
Sfera komfortu nie oznacza, że komfort wynika z tego, że sytuacja i nasze zachowania
nam służą, tylko że czujemy się pewniej w okolicznościach, które znamy. To myślenie na
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zasadzie „lepszy stary wróg niż nowy przyjaciel”. Jeżeli czujesz silny lęk w związku z nowymi
sytuacjami i nawykami, opuszczaj sferę komfortu powoli, małymi kroczkami. Zauważaj to, kiedy
lęk jest związany z opuszczaniem sfery komfortu. Spróbuj ten lęk oswoić. Zwróć też uwagę na
to, co mówisz sobie w myślach. Zamiast myśleć „boję się, czy sobie poradzę”, pomyśl „ciekawe,
czy sobie poradzę”. Ciekawość jest lepsza od lęku. Pomyśl o tym, co się stanie, jeżeli uda Ci się
przepracować daną sprawę, przejść kolejny etap. Skup się na tym, co możesz, a nie na tym, czego
nie możesz. Takie podejście najbardziej może pomóc „lękowcom” (z tego miejsca pozdrawiam
Piątki i Szóstki; Siódemki, które również są z triady lęku, doczekają się pozdrowień trochę później).

Wpływ otoczenia i plany awaryjne
Nie wszystkie przeszkody wynikają z naszych wewnętrznych problemów. Część utrudnień
pochodzi z zewnątrz. Mogą to być osoby, które utrudniają nam postępy lub pewne niesprzyjające
okoliczności.
Klasyfikację „osób przeszkadzających” zaczerpnęłam od Noaha Blumenthala, ale możesz
stworzyć własną, określając wpływ, jaki wywierają osoby z Twojego otoczenia na realizację Twoich
postanowień. Noah Blumenthal wyróżnia cztery kategorie „przeszkadzaczy”:
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•

Sabotażyści: osoby, które usiłują nas zatrzymać przy poprzednich nawykach
(bo np. same nie chcą przepracować swojego problemu, ani rezygnować
z towarzysza złych nawyków – typowy przykład to palacz, który namawia na
papierosa osobę właśnie rzucającą palenie).

•

Pesymiści: to ci, którzy lubią podcinać innym skrzydła smęceniem, że nie
warto, na pewno się nie uda, nic nie ma sensu itd.

•

Wielbiciele: pozornie mogą się wydawać naszymi sprzymierzeńcami,
ale niechcący oddają nam „niedźwiedzią przysługę”, bo np. na prośby
o krytyczne uwagi, opinię o tym, czy robisz postępy itp. Odpowiadają
(niezależnie od tego, czy to prawda), że wszystko jest świetnie. Może
przyjemnie jest tego słuchać, ale jeżeli chcesz usłyszeć rzetelną opinię, lepiej
zwróć się do kogoś innego.

•

Asekuranci: osoby, które unikają przyznania, że jest jakiś problem; nie
dają sygnałów, jeżeli robisz coś, co im przeszkadza, tylko tłumią w sobie
negatywne emocje.

Nie chodzi o to, że ci ludzie mają złe intencje. Często jest odwrotnie – sabotażysta nie chce
tracić dobrego kumpla, pesymista martwi się, że narazisz się na nieprzyjemności i rozczarowania,

Zidentyfikuj osoby,

wielbiciel i asekurant nie chcą Ci sprawić przykrości. Więc nie ma sensu zrażać się do tych osób,
czy traktować je wrogo. To, co warto natomiast zrobić, to z góry przemyśleć strategię postępowania
w stosunku do nich. Zrób to, zanim sytuacja Cię zaskoczy. Prześledź swoje otoczenie
i zidentyfikuj osoby z powyższych kategorii. Przygotuj sobie strategię reagowania na ich
zachowania, np. zestaw odpowiedzi, które będziesz stosować (konsekwentnie!) w danej sytuacji.
Ponadto, przemyśl role, jakie poszczególne osoby mogą odegrać w Twojej pracy nad rozwojem.
Jeżeli np. prosisz kogoś o wsparcie (o to, żeby Ci o czymś przypominał, żeby ocenił, czy robisz
postępy itp.), przemyśl kogo i o co prosisz. Oceń, czy ta osoba rzeczywiście jest w stanie podołać
roli, jakiej od niej oczekujesz.

sytuacje i przedmioty,
które utrudniają Ci rozwój
i zawczasu opracuj
strategie radzenia sobie z
tymi przeszkodami.

Podobnie z innymi okolicznościami, które mogą utrudniać realizację planów. Tutaj również
zidentyfikuj to, co Ci najczęściej przeszkadza i przygotuj plan awaryjny. Najczęściej jest tak,
że zdajemy sobie sprawę, kiedy czujemy się gorzej (kiepska pogoda, kumulacja terminów,
hormonalne wahania nastroju). Pomyśl zawczasu, co możesz zrobić, kiedy dopadną Cię
gorsze chwile. Może jest coś, co poprawia Ci wtedy samopoczucie, przynosi ulgę, inspiruje?
Tor przeszkód… i jak je pokonać

22

Miej to pod ręką. Jeżeli okoliczności uniemożliwiają pełną realizację planów, może jesteś w stanie
zrealizować lżejszy plan B? Opracuj go.
Być może nie chodzi o to, że jesteś w złej kondycji, tyko o to, że pewne sytuacje Cię „prowokują”.
Pomyśl:
Kiedy uaktywniają się negatywne nawyki? W jakich sytuacjach zachowujesz
się w negatywny sposób? W jakich w sposób pożądany (zgodny z Twoimi
postanowieniami)? Co dokładnie wywołuje taką reakcję?
Jak sobie z tym poradzisz? Odpowiedz pisemnie. Miej opracowany dobry plan
na te okoliczności.
Wyeliminuj też z otoczenia rzeczy, które odciągają Cię realizacji celu. Postanowiłeś,
że pracujesz nad prokrastynacją? Więc odinstaluj z komputera wszystkie gry, a płyty wynieś do
piwnicy. Niech nie będą pod ręką. Jak Cię podkusi, żeby odpalić ulubioną grę, pewnie dojdziesz
do wniosku, że nie chce Ci się schodzić do piwnicy i zdecydujesz się jednak popracować.
Pomyśl, jakie jeszcze rzeczy w otoczeniu prowokują Cię do zachowań, od których chcesz się
odzwyczaić. Usuń je z pola widzenia. Jeżeli nie chcesz z nich zupełnie rezygnować, nie ma sprawy
– wyznacz sobie dzień, kiedy dajesz sobie na te zajęcia zielone światło. A potem pamiętaj schować
„prowokatory” w niewygodne, niedostępne miejsca.

Uprzyjemniacze
A teraz wszystkie Jedynki zamykają oczy. Reszta czyta dalej. Nie wierzcie Jedynkom!
Nie wszystko w życiu musi być ciężką harówką, trudem i znojem. Praca nad sobą też nie. Jeżeli
jesteś osobą, która lubi, jak jest przyjemnie (obiecane pozdrowienia dla Siódemek), umil sobie
swój własny rozwój. Cel jest najłatwiej osiągnąć, kiedy stworzy się sobie jak najlepsze warunki
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Zaplanuj, za co i w

do jego osiągnięcia. Dlatego praca nad sobą nie powinna być tylko wysiłkiem. Rób sobie nagrody
za postępy. Określ, jakie nagrody i za jakie postępy – potem bez skrępowania się nagradzaj.
Pamiętaj też o uwzględnianiu odpoczynku – każdy go potrzebuje, Ty też. Jeżeli robisz sobie listy
zadań – one nie muszą być nudne i paskudne! Spróbuj zrobić listę zadań w formie rysunkowej.
Wiesz, ile jest zabawy, kiedy robisz listę w ten sposób i na każde zadanie wymyślasz śmieszny
obrazek? A potem, kiedy się na nią spogląda, trudno się nie uśmiechnąć. Jeżeli męczy Cię rutyna,
to ją zburz. Zrób sobie siedem kuleczek papieru: sześć pustych, jedną z napisem w środku „dzisiaj
masz wolne”. Losuj potem po jednej każdego dnia. I jak natrafisz na tę z napisem – zrób sobie
wolne. Niech Twoja fantazja pracuje na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie.

jaki sposób będziesz
nagradzać się za
postępy.

Podsumowanie
Praca nad zmianą złych nawyków, nad własnym rozwojem, nad realizacją różnych zamierzeń
nie zawsze jest łatwa i czasem może przypominać bieg przez płotki. Skoro już wiesz, w jakich
miejscach możesz napotkać na wspomniane płotki i w jaki sposób przez nie skakać, życzę Ci
owocnego biegu. Pamiętaj też, że praca nad sobą nie musi być samotniczym wysiłkiem. Możesz
zwracać się do innych po różne formy wsparcia. Ale o tym innym razem…
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Iść za głosem serca, czy rozumu?
„Głęboko w ludzkiej podświadomości tkwi przemożna potrzeba logicznego, mającego sens
Wszechświata. Ale rzeczywisty wszechświat jest zawsze o krok poza logiką”,
Frank Herbert, Diuna

Wydawałoby się, że dla nas, Obserwatorów, odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Większość
z nas wzdryga się na samą myśl o podejmowaniu decyzji pod wpływem uczuć. Zdecydowanie,
różne typy enneagramowe różnią się między sobą preferowanym stylem myślenia i podejmowania
decyzji. W tym artykule chciałbym zaprezentować garść informacji i opinii na ten temat.
W poprzednim numerze magazynu ukazał się artykuł „Enneagram a budowa mózgu”, opisujący
trzy ośrodki w mózgu - umysł emocjonalny, racjonalny i gadzi. Ciekawe uzupełnienie tego tematu
stanowi artykuł z Charakterów „Mózg decyduje”. Wynika z niego, że procesami decyzyjnymi
zarządzają różne partie mózgu:
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•

kora płatów czołowych, odpowiadająca za decyzje wymagające rozważenia
oddalonych w czasie konsekwencji, rozważenia wielu możliwych scenariuszy
oraz dobrego zaplanowania;

•

skupiska komórek nerwowych, zwane jądrami podstawy, odpowiadające
za wzorce reagowania i nawyki utrwalone przez pozytywne bądź negatywne
emocje związane z  osobistymi doświadczeniami;

•

ciało migdałowate i podwzgórze, kontrolujące reakcje związane z
bezpośrednimi zagrożeniami oraz podstawowymi funkcjami organizmu.

Inny interesujący model umysłu został przedstawiony w książce „Pragmatic Thinking and
Learning” Andy’ego Hunt’a. Opisuje on dwa tryby pracy mózgu: liniowy i bogaty.
Pracując w trybie liniowym, umysł operuje na symbolach i abstrakcjach, wyciąga wnioski na
podstawie faktów, analizując wszystko krok po kroku. Jest to w pełni świadomy sposób myślenia,
w przeciwieństwie do „trybu bogatego”, którego nie można w pełni kontrolować. Dobrym przykładem
są olśnienia Archimedesa i Newtona - ich najbardziej znane teorie nie powstały ani przy biurku,
ani w wyniku karkołomnych obliczeń. Newton wylegiwał się pod jabłonią, a Archimedes kąpał się.
To są wyniki działania umysłu w trybie bogatym - funkcjonuje najlepiej, gdy jesteśmy zrelaksowani
i gdy nie myślimy zbyt usilnie. Olśnienie przychodzi znienacka. Ten sposób myślenia jest niewerbalny,
nieracjonalny, nie operuje na abstrakcjach, tylko na konkretnych przypadkach. Tryb liniowy daje
odpowiedzi, jednak na nic się to nie zda, jeśli szukamy odpowiedzi na niewłaściwe pytania.
By zadać właściwe pytania, potrzebujemy trybu bogatego.
Wiele ważnych decyzji podejmujemy automatycznie. Nie zauważamy, że mieliśmy możliwość
wpłynięcia na swoje życie, bo byliśmy zajęci czymś innym. Szukaliśmy odpowiedzi na niewłaściwe
pytanie.
Jak wygląda podejmowanie decyzji w przypadku Piątek? Naturalne jest to, że dążą do sytuacji,
w których mogą wykorzystać swoje mocne strony, oraz unikają sytuacji, które obnażają ich słabości.
Niestety, taka strategia nie pozwala osiągnąć wielu rzeczy, których pragnie i potrzebuje Piątka.
Kolejnym problemem jest to, że prędzej czy później Piątka musi stawić czoła decyzjom, wobec
których sam „tryb logiczny” jest bezbronny. Im później się to dzieje, tym jest to trudniejsze. Jeśli
sportowiec będzie trenować tylko te mięśnie, które są najbardziej potrzebne w jego dyscyplinie,
prędzej czy później dozna bolesnej kontuzji. Potrzebny jest jeszcze trening ogólnorozwojowy,
który sprawi, że te słabsze mięśnie nie zdyskwalifikują go z rozgrywki. Dobrą nowiną jest to,
że już niewielki trening może bardzo wiele zmienić. Zastanów się, jak mogą wyglądać relacje
z dziewczynami młodego chłopaka, który jest inteligentny, przystojny i chorobliwie nieśmiały.
Iść za głosem serca, czy rozumu?
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A teraz pomyśl, co sprawiłoby, że te relacje poprawiłyby się najbardziej: gdyby był trochę bardziej
inteligentny? Gdyby był trochę bardziej przystojny? Czy może gdyby był trochę mniej nieśmiały?
To jest jeden z wielu przypadków, w których nawet mała poprawa słabych stron czyni dużą różnicę.
Ok, po czym poznać, że „umysł logiczny” próbuje przejąć odpowiedzialność innych umysłów?
Spójrz na wykres:

Czy doświadczasz czasem czegoś podobnego? Czy bywa, że mimo coraz większych wysiłków
włożonych w planowanie i analizę Twoje zrozumienie problemu rośnie bardzo powoli lub nawet
spada? Być może nadszedł moment, by zaryzykować i działać. Może odniesiesz sukces, może
nie, jednak jest to niezbędne, by Twoje zrozumienie stało się pełniejsze:
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Dlaczego logiczna analiza w pewnym momencie przestaje dawać efekty? Przypomnij sobie, jak
to było, gdy uczyłeś się jeździć samochodem. Początkujący kierowca myśli o wielu rzeczach naraz:
o tym by spojrzeć na znaki, w lusterka, na prędkościomierz, o tym by nacisnąć sprzęgło, zmienić
bieg… przez co nie zauważa wychodzącego na pasy człowieka… Świadoma uwaga nie jest zbyt
pojemna, nie jesteśmy w stanie przetwarzać zbyt wielu informacji naraz w sposób świadomy.
W pewnym momencie następuje przepełnienie naszego logicznego „bufora” i wszystko zaczyna
się sypać. Dopiero trening i doświadczenie sprawia, że pewne umiejętności stają się naturalne.

Logiczne rozumowanie daje doskonałe rezultaty, jeśli operuje na skończonej
liczbie jasno określonych przesłanek. Jednak świat jest niemiłosiernie złożony
i w każdej chwili zasypuje nas nieskończoną liczbą bodźców. Próba przeanalizowania
ich wszystkich jest z góry skazana na niepowodzenie. Niezbędna jest selekcja
tych informacji, w jakiś sposób należy odróżnić te ważne od nieważnych.  

Literatura:
Szczepan Grzybowski „Mózg decyduje”,
Charaktery 8/2011

Rysunek powyżej przedstawia bardzo uproszczony model umysłu. Element nr 2 przeprowadza
analizę na podstawie danych, które wyselekcjonuje mu element 1. By podejmować dobre decyzje,
należy uczyć oba. Ten drugi uczy się poprzez dostarczanie wiedzy, jednak do wytrenowania tego
pierwszego potrzebne są emocje i doświadczenia. Czasami są one bolesne, powstające w wyniku
błędów i porażek, ale są one niezbędne w procesie nauki. Jest takie powiedzenie: „im więcej potu
wylanego na treningach, tym mniej krwi w walce”. Podobnie, dzięki drobnym błędom popełnionym
wcześniej, możemy uniknąć poważnych błędów później.
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Andy Hunt „Pragmatic Think and Learning”
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Zakończę ten artykuł nie proponując ćwiczeń i nie dając żadnych rad. Moim celem
nie było dawać odpowiedzi, ale zasiać wątpliwości i podważyć pewne schematy. To
Twoja decyzja, co zrobisz. Zachęcam Cię jedynie do skomentowania artykułu na forum
enneagram.pl. Z pozdrowieniami,

bruno dievs
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