3.
Rozum, dusza i emocje
w moim życiu
I.

PROSPEKT WARTOŚCI

1.1.

CEL OGÓLNY

Rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny

1.2.

CEL SZCZEGÓŁOWY

Umiejętność prawidłowego postrzegania rzeczywistości zewnętrznej oraz od‑
czytywania swoich stanów emocjonalnych

1.3.

CEL WYCHOWAWCZY

Samokontrola i opanowanie emocji za pomocą rozumu i woli oraz poddanie
ich pod osąd sumienia

1.4.
−

PROPONOWANE TEMATY
Człowiek poznaje rzeczywistość przez zmysły i rozum. Rozum docieka
sensu, istoty rzeczy, emocje nadają poznaniu zabarwienie subiektywne.
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−
−

1.5.

Dojrzałość emocjonalna podstawą trwałych i głębokich więzi
międzyludzkich.
Co dominuje w moim życiu: posługiwanie się rozumem, emocjami,
czy kierowanie się sumieniem?

ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE

Normy
− Emocje są istotnym elementem w budowaniu relacji interpersonalnych.
− Reakcje emocjonalne ukształtowane w dzieciństwie rzutują na percep‑
cję i ocenę w życiu dorosłym.
− Zranienia i wstrząsy emocjonalne zniekształcają odbiór rzeczywistości.
Zasady
− Własne odczucia weryfikuję z obiektywnymi kryteriami oceny
rzeczywistości.
− Staram się utrzymywać równowagę emocjonalną, nie daję się naiwnie
unieść emocjom pozytywnym lub negatywnym.
− Zachowuję pewien dystans wobec własnych stanów emocjonalnych
i uczuć, które mogą mieć wpływ na podejmowanie pochopnych decyzji.

1.6.

ZADANIA DLA RODZICÓW

Normy
− Poprawne relacje w rodzinie są podstawą prawidłowego rozwoju emo‑
cjonalnego dziecka.
− Rodzice są przykładem, jak radzić sobie z emocjami.
− Rodzina jest bezpiecznym środowiskiem kształtowania życia emocjo‑
nalnego dziecka.
Zasady
− Problemy emocjonalne mojego dziecka pobudzają mnie do refleksji
nad moją postawą i rodzinną atmosferą.
− Nie strofuję młodego człowieka za to, że zbyt otwarcie okazuje swo‑
je emocje. Razem z dzieckiem omawiam ich przyczyny oraz zastana‑
wiam się nad sposobem radzenia sobie z nimi.
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−

1.7.

Stosunki między rodzicami są przykładem dojrzałości emocjonalnej.
W ich relacjach impulsywne, spontaniczne reakcje podporządkowane
są miłości i wspólnemu dobru.

ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY

Normy
− Religijność jest nieodzownym elementem ludzkiej osobowości, ma de‑
cydujący wpływ na charakter człowieka.
− Nauczyciel jest obeznany z obronnymi reakcjami emocjonalnymi mło‑
dych ludzi, potrafi je zrozumieć, zinterpretować oraz odnaleźć źródło
takich zachowań.
− Wychowanie młodego człowieka polega na stworzeniu mu odpo‑
wiednich warunków do ukształtowania w nim spójności myśli, słowa
i czynu.
Zasady
− Czuwam nad konfliktami w klasie i uczę, jak rozwiązywać je w duchu
opanowania, przebaczenia i dobra wspólnego.
− Nigdy nie kieruję się osobistą sympatią lub antypatią w ocenie moich
podopiecznych.
− Wykorzystuję naturalne predyspozycje charakteru i usposobienia
uczniów, wyznaczając im odpowiednie funkcje i zadania w klasie,
przez które mogą rozwijać swoje zdolności.

1.8.

SPOSÓB REALIZACJI

Można zorganizować dramę, w której trzy grupy prezentują odmienny sposób
przeżywania, postrzegania i oceny jednej sytuacji: czysto emocjonalny, czysto
rozumowy i duchowy. Dramę kończy dyskusja nad zasadnością integralnej po‑
stawy wobec rzeczywistości.

1.9.

OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY

Równowaga i harmonia między sferą racjonalną, emocjonalną i duchową jest
przejawem osiągnięcia dojrzałości osobowej. Emocjonalność czyni osobę bar‑
dziej wrażliwą, racjonalność wpływa na opanowanie i podporządkowanie się
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normom współżycia społecznego. Dojrzałość duchowa pozwala na pełne prze‑
życie, zrozumienie i panowanie nad poznaną rzeczywistością.

1.10. ZAGROŻENIA
Supremacja racjonalności nad sferą emocjonalną może doprowadzić do ujarz‑
mienia naturalnej ekspresji, stłumienia uczuć, z kolei przewaga sfery emocjo‑
nalnej powoduje impulsywność w działaniu i niestałość w podejmowanych
decyzjach. Często młodzi ludzie poprzez ekstrawaganckie zachowania i reakcje
ukrywają głębsze problemy, których nie potrafią rozwiązać.

II.

PEDAGOG

2.1.

TREŚĆ MATERIAŁU

Bardzo ważny w naszym życiu jest rozwój intelektualny, duchowy i emocjonal‑
ny. Sami też musimy odpowiedzieć, co tak naprawdę kieruje naszym życiem
i czy jest to dobre, czy coś jednak byśmy zmienili. Każda z tych wartości ma
inną funkcję. Rozwój intelektualny zawsze pozwala nam na odnoszenie pew‑
nych korzyści z nauki. Rozwój duchowy ma duży wpływ na charakter człowie‑
ka. Natomiast rozwój emocjonalny jest podstawą trwałych i głębokich więzi
międzyludzkich.
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2.2.

LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM

Syzyfowe prace to pierwsza powieść Stefana Żeromskiego, napisana pod pseu‑
donimem Maurycy Zych. Została wydana po raz pierwszy w 1897 r. Książka
opowiada o dorastaniu polskiego szlachcica, Marcina Borowicza, w szkole
w czasach zaborów. Żeromski bardzo dobrze oddał ducha tamtych czasów.
Na podstawie własnych doświadczeń ukazał obraz ówczesnej szkoły i walkę
polskiej młodzieży z rusyfikacją. W powieści Żeromskiego otrzymujemy także
wiele odpowiedzi na pytania związane z dorastaniem.
Gdy Borowicz przeczytał Dziady, nie był w stanie z nikim mówić. Uciekł
do najbliższego lasu i błąkał się tam pożerany przez nieopisane wzru‑
szenie. W zachwycie jego tkwiło coś bolesnego, jakieś przypomnienie
mętne i zamglone, a przecie żywe niby ciągle w uchu dzwoniący płacz
nie wiedzieć czyj, nie wiedzieć kiedy słyszany, a może niesłyszany nigdy,
tylko razem z istnością poczęty w łonie matki, gdy brzemienna chodziła
około uwolnienia męża z fortecy i w milczeniu płakała nad męką, nad
klęskami, nad niedolą i boleścią ginącego powstania… Poezja i literatura
epoki Mickiewicza odegrała w życiu Marcina rolę niezmiernie kształcącą.
Przechodził wśród tych arcydzieł jak przez chłostę, jak między szeregami
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osób, które na niego patrzały ze wzgardą. Dusza jego pod wpływem tej
lektury mocowała się z własnymi błędami, ulepszała w sobie i staliła się
raz na zawsze w kształtnie zmienny niby do białości rozpalone żelazo
rzucone w zimną wodę.

S. Żeromski, Syzyfowe
prace, wyd. Greg,
Kraków 2018, s. 168.

W powyższym cytacie możemy dostrzec wpływ przeczytanych lektur
na dusze głównego bohatera, Marcina Borowicza. To doskonały przykład jak
słowo pisane jest w stanie wpłynąć na człowieka, jak może go pokrzepić i roz‑
winąć. Borowicz, który żył w trudnych czasach zaboru rosyjskiego właśnie
w lekturze (w tym przypadku Dziadów Adama Mickiewicza) odnajduje siłę
do dalszej obrony przed rusyfikacją.

III.

NAUCZANIE RELIGIJNE

3.1.

NAUCZANIE PAPIESKIE

Musicie wzrastać, to znaczy rozwijać się dzień po dniu, stawać się dojrza‑
łymi i pełnymi mężczyznami i kobietami, ale − zwróćcie uwagę − nie tyl‑
ko w sensie fizycznym, lecz także i przede wszystkim w sensie duchowym.
Byłoby zbyt mało wzrastać jedynie w ciele (dba o to, w gruncie rzeczy,
sama natura); potrzebne jest przede wszystkim wzrastanie duchowe;
i to osiąga się ćwicząc te zdolności, które Pan − są to również Jego dary
− złożył wewnątrz nas, a mianowicie: inteligencja, wola, zdolność do mi‑
łowania Go i kochania bliźniego.

Z pomocą rozumowi, dążącemu do zrozumienia tajemnicy, przychodzą
także znaki zawarte w Objawieniu. Pomagają one zejść głębiej w poszu‑
kiwaniu prawdy i pozwalają umysłowi prowadzić niezależne dociekania
także w sferze tajemnicy. Te znaki jednak, choć z jednej strony pomnażają
siły rozumu, bo dzięki nim może on badać obszar tajemnicy własnymi
środkami, do których słusznie jest przywiązany, zarazem przynaglają go,
by sięgnął poza rzeczywistość samych znaków i dostrzegł głębszy sens
w nich zawarty.
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DCE 5.

Człowiek staje się naprawdę sobą, kiedy ciało i dusza odnajdują się w we‑
wnętrznej jedności […]. Jeżeli człowiek dąży do tego, by być jedynie du‑
chem i chce odrzucić ciało jako dziedzictwo tylko zwierzęce, wówczas
duch i ciało tracą swoją godność. I jeśli, z drugiej strony, odżegnuje się
od ducha i wobec tego uważa materię, ciało, jako jedyną rzeczywistość,
tak samo traci swoją wielkość. Epikurejczyk Gassendi pozdrawiał żarto‑
bliwie Kartezjusza: „O duszo!”, a Kartezjusz odpowiadał: „O ciało!”. Ko‑
cha jednak nie sama dusza, ani nie samo ciało: kocha, człowiek, osoba,
która kocha jako stworzenie jednostkowe, złożone z ciała i duszy. Jedynie
wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną całość,
człowiek staje się w pełni sobą.
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3.2.

PISMO ŚWIĘTE

Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądź‑
cie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech
was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Niko‑
mu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszyst‑
kich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie
ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawie‑
dliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej! Napisano bowiem: Do Mnie
należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę − mówi Pan − ale: Jeżeli nieprzyjaciel
twój cierpi głód − nakarm go. Jeżeli pragnie − napój go! Tak bowiem czy‑
niąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj!

3.3.

Rz 12,14‑21;
por. 1 Krn 29,9‑20;
Iz 61,1‑19.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Osoba ludzka, obdarzona duchową i nieśmiertelną duszą, jest jedynym
na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Od chwi‑
li poczęcia jest ona przeznaczona do szczęścia wiecznego. Osoba ludzka
uczestniczy w świetle i mocy Ducha Bożego. Dzięki rozumowi jest zdolna
do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionego przez Stwórcę. Dzięki
swojej woli jest zdolna kierować się sama z siebie do swojego prawdziwego
dobra. Swoją doskonałość znajduje w poszukiwaniu i umiłowaniu tego,
co prawdziwe i dobre.
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FILM EDUKACYJNY
Rozum, dusza i emocje w moim życiu
https://youtu.be/UCGVXi9g2kc
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