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Po co się w to angażujesz?  
O tym skąd się bierze zaangaz owanie  
i jak je utrzymać . 

Małgorzata Biylnik, 08.05.2020 

Że też Ci się chce! Większość z nas chociaż raz w życiu słyszała te słowa. Czy to w kontekście 

angażowania się w nowe projekty, realizowania pasji czy rozpoczynania kolejnego kierunku 

studiów lub podnoszenia kwalifikacji. Co zatem sprawia, że nam się chce?  

Muszę to zrobić 

 Język jakiego używamy, zdradza więcej o nas samych niż o tym, o czym przychodzi nam się 

wypowiadać. Ukryte są w nim nasze postawy, przekonania czy nastawienie z jakim podchodzimy do 

danych zadań. Semantyka, jaką się posługujemy może pomagać nam w realizacji przedsięwzięć lub 

wręcz przeciwnie – sprawiać, że będą one wydawały się jeszcze trudniejsze do przebycia. Dobrym 

tego zobrazowaniem jest prosta próba zamiany w swoim słowniku słowa „muszę” na słowo „chcę”. 

Kiedy pojawia się muszę np. muszę schudnąć, muszę napisać tę pracę, muszę zadzwonić do lekarza, 

muszę o siebie zadbać – motywacja, z jaką wchodzi się w takie zadanie, położona jest na zewnątrz. 

Muszę powoduje, że pojawia się zewnętrzny przymus, lęk bądź zagrożenie związane  

z konsekwencjami, które w momencie niewykonania określonej czynności się pojawią. Muszę zabiera 

wewnętrzną sprawczość i w efekcie skutkuje spadkiem motywacji, a nie jej wzrostem. Jednak gdy  

w te same zdania wstawimy słowo chcę, nawet na poziomie tych prostych przykładów można 

zauważyć różnicę – chcę schudnąć, chcę napisać tę pracę, chcę zadzwonić do lekarza, chcę o siebie 

zadbać. Motywacja wraca tam, gdzie jej zaszczytne miejsce – do wnętrza. To, że chcę coś zrobić 

wynika ze mnie, a nie z okoliczności czy warunków. Impuls do działania jest dużo silniejszy i łatwiej 

rozpocząć pracę czy działanie, na którym nam zależy, które jest dla nas ważne. Zdrowa semantyka 

pozwala złapać ponownie kontakt ze światem, który w bieganinie dnia codziennego znika czasami  

z pola widzenia lub zaczyna być mylonym z realizacją celów. A to nie cele okazują się kluczem do 

utrzymania zaangażowania. Tym kluczem są wartości.   

Busola ma  

Wracając do przykładów wymienionych w pierwszej linijce tego tekstu – angażujemy się  

w rzeczy, które z pewnych przyczyn wydają się nam atrakcyjne, lubimy je robić albo nam na nich 

zależy (pasje, wolontariat, podnoszenie kwalifikacji). Czasami na pytanie „po co to robisz” intuicyjnie 
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pojawia się odpowiedź: chcę!; lubię to; jest to dla mnie ważne. Wartości odnoszą się do najgłębszych 

pragnień naszego serca – tego, co chcemy zrobić z naszym życiem, jak chcemy się zachowywać, czego 

chcemy bronić. To one pokazują to, jak chcemy postępować, jakie cechy i mocne strony chcemy  

w sobie rozwijać. To te aspekty naszego życia, na których najbardziej nam zależy, których najbardziej 

pożądamy. Definicja wartości, którą proponuje R. Harris, mówi o nich z perspektywy trzech 

elementów:  

1. Wartości jako nieustające działania – mówią o tym jak chcesz się nieustannie 

zachowywać, działać, co chcesz stale robić. Wartości mogą np. odnosić się do bycia 

troskliwym, kochającym, otwartym czy szczerym. Są to takie postawy i zachowania, 

które możesz „robić” zawsze, niezależnie od miejsca, czasu czy osoby, wobec której 

tę wartość realizujesz. Jeśli nie możesz czegoś „robić” zawsze, nie jest to wartość.  

2. Wartości jako cechy całościowe – cecha całościowa jest o taka cecha, która łączy 

w sobie wiele różnych zachowań. Np. jeśli naszą wartością jest bycie uczciwym, to 

znajdziemy wiele różnych zachowań, które tę wartość będą realizować, będą 

zawierały w sobie cechę uczciwości. 

3. Wartości jako cechy pożądane – wiążą się z deklaracją, związaną z tym, jak chcesz się 

zachowywać. Podkreśla to z jednej strony motywację wewnętrzną do działania, ale  

i świadomość, dotyczącą wyboru konkretnych wartości.  

Te trzy elementy, składają się na jedną definicję: wartości to pożądane, całościowe cechy 

nieustających działań.  

 Wartości w naszym życiu są niejako jak dobra busola, która podczas podróży wskazuje 

kierunek i pozwala zachować właściwy kurs. Tak samo w życiu, wartości jako swoisty kompas 

wskazują nam kierunek, w którym chcemy się udać, dzięki czemu lepiej trzymamy się obranej trasy. 

Działanie zgodnie z obszarem własnych wartości jest więc jak podążanie na południe, zgodnie  

ze wskazaniem kompasu. Niezależnie od tego, jak daleko i długo na południe będziemy zmierzać – 

nigdy finalnie tam nie dotrzemy! Zawsze można iść dalej, ciągle można iść w stronę południa. Cele, 

natomiast, są jak punkty na mapie, miejsca, które chcesz odwiedzić, rzeczy, które starasz się zrobić  

w trakcie podróży. Są jak góry, które chcesz zdobyć, zabytki, które chcesz zwiedzić, widoki, którymi 

chcesz się zachwycić – podczas gdy stale podążasz na południe.  
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Odważ się! 

 Warto zatem zastanowić się dokąd się zmierza, co jest tak naprawdę dla nas w życiu ważne. 

W oparciu o to, łatwiej wyznaczyć konkretne cele i tak wybierać działania by przybliżały nas do 

realizowania naszych wartości. W praktyce jednak, napotykamy na przeszkody, które utrudniają nam 

osiąganie celów i dobry kontakt z własnymi wartościami. Przeszkody te można zapisać za pomocą 

akronimu FEAR (strach):  

 F – fuzja (fusion) 

 E – wygórowane cele (excessive goals) 

 A – unikanie dyskomfortu (avoidance of discomfort)  

 R – oddalenie od wartości (remoteness from values) [1] 

Fuzja oznacza nazbyt silne przywiązanie do myśli i przekonań, które oddalają nas od realizacji naszych 

zamierzeń, utrudniają funkcjonowanie. Jeżeli wyznaczymy sobie zbyt wygórowane cele, które 

przekraczają nasze umiejętności, zasoby czasowe czy pieniężne lub nasze możliwości zdrowotne, 

najpewniej albo się poddamy, albo ich realizacja zakończy się niepowodzeniem. Unikanie 

dyskomfortu powstrzymuje nas od działania i doświadczania. Oddalamy od siebie niewygodne 

uczucia związane ze zmianą lub wyzwaniem, przez co nie możemy się rozwinąć i wyjść ze strefy 

komfortu. Kiedy pojawia się oddalenie od wartości, wtedy też znika motywacja – znika w nas 

poczucie, że to, co robimy ma dla nas sens. Odpowiedzią na strach, jest DARE (odważ się!) – model, 

który podpowiada, jak radzić sobie z tymi przeszkodami:  

 D – defuzja (defusion) 

 A – akceptacja dyskomfortu (acceptance of discomfort) 

 R – realistyczne cele (realistic goals)  

 E – uchwycenie wartości (embracing values) 

Defuzja pozwala zauważyć, że nasze myśli to nie my – pozwala oderwać się od ich znaczenia. To, co 

często przyjmujemy jako prawdy o sobie, jest jedynie opinią lub przekonaniem, które nie ma oparcia 

w faktach. Jednak poprzez silne związanie z tymi myślami, ciężko jest nam zauważyć to, co 

obiektywne. Robienie miejsca dla niewygodnych uczuć i myśli, czyli akceptacja dyskomfortu, pozwala 

przekierować energię z walki z nimi na działania, które mogą być dla nas pożyteczne. Realistycznie 

określone cele (tutaj pomocne w ich określeniu okażą się metody SMART i SWOT) łatwiej jest 

realizować i czerpać z ich realizacji przyjemność. Zyskujemy dzięki temu elastyczność w działaniu, 

przez co przystosowanie i radzenie sobie ze zmianą lub trudnościami jest po prostu łatwiejsze. 
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Uchwycenie wartości jest jak ponowne sprawdzenie kierunku na kompasie. Kiedy brakuje 

motywacji, warto rzucić okiem i zobaczyć, czy czasem nie zboczyliśmy z kursu. Zastanówmy się przez 

chwilę, dlaczego coś robimy? Co sprawia, że uznajemy to działanie za ważne lub znaczące? Czy 

rzeczywiście to działanie jest tak istotne? A jeśli tak - to dlaczego?  
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