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od autorki

Martin Seligman, nazywany ojcem psychologii pozytywnej, 
w jednej ze swoich książek1 stwierdził, że zajmowanie się psycho-
logią pozytywną jest w jego przypadku czymś w rodzaju powoła-
nia. Kiedy to przeczytałam, bardzo się ucieszyłam, bo znalazłam 
potwierdzenie własnych odczuć. 

Wcześniej interesowałam się licznymi tematami z obszaru bizne-
su i psychologii, wiele z nich zgłębiałam i nadal zgłębiam. Jednak 
to psychologia pozytywna od kilku lat najmocniej przyciąga moją 
uwagę. Zupełnie bez przymusu poświęcam jej dużo czasu. Odno-
szę założenia tego nurtu do kolejnych dziedzin życia i sytuacji, za-
rażam swoim podejściem znajomych. Krok po kroku psychologia 
pozytywna staje się nieodłączną częścią mojej codzienności. We-
dług mnie wnosi ona tak wiele dobrego, że warto ją rozpowszech-
niać wśród wszystkich, którzy zechcą ją poznać. Nawet dzieci 
dużo by skorzystały, gdyby miały okazję posłuchać o wybranych 
teoriach z zakresu psychologii pozytywnej – np. w ramach godzi-
ny wychowawczej. 

Pisząc ten poradnik, jednocześnie zastanawiam się już nad kolej-
nymi krokami, które pomogłyby uczynić ten temat bardziej po-
pularnym. Kiedy analizuję własne podejście do niego, myślę, że to 
właśnie rodzaj powołania. I bardzo mnie to cieszy. 

1 Zob. M. E. P. Seligman, Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczę-
ścia i dobrego życia, tłum. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2011.
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czego możesz się spodziewać po przeczytaniu 
tej książki 

Tego, że codziennie będziesz uśmiechnięty i  nigdy nie zagrozi 
ci zły humor? Raczej nie. W  życiu każdego człowieka są lepsze 
i gorsze chwile. Największą sztuką jest to, aby w pełni doceniać 
te pozytywne, a z negatywnymi umieć sobie odpowiednio radzić 
– podchodzić do nich tak, żeby zbyt długo nie rzutowały na co-
dzienne życie.

Tego, że wszyscy będą cię uwielbiać i uważać za najwspanialszą 
osobę na świecie? Na pewno nie wszyscy, ale dowiesz się wiele 
o znaczeniu relacji międzyludzkich i o tym, co wpływa na budo-
wanie takich związków, które ci służą. Nauczysz się też bardziej 
doceniać i wzmacniać już istniejące relacje.

Tego, że zrozumiesz, co może wpłynąć na podwyższenie pozio-
mu szczęścia i  zadowolenia z  życia? Z  pewnością tak. Ale do-
wiesz się także, iż zbyt łapczywe dążenie do nieustającej ekscy-
tacji i przyjemności to niekoniecznie najlepsza droga. Poczucie 
zadowolenia z życia pomagają budować również inne elementy; 
przyjemność jest tylko jednym z nich, czasami przesadnie glo-
ryfikowanym. 

Tego, że staniesz się człowiekiem sukcesu? Tak, to możliwe. Nie-
wykluczone jednak, że podczas lektury na nowo zastanowisz się 
nad tym, jaki rodzaj sukcesu jest ci najbardziej potrzebny i wnie-
sie najwięcej dobrego do twojego życia. Tym sukcesem wcale nie 
musi być posiadanie nowego ferrari – możesz wybrać coś zupeł-
nie innego. 
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Tego, że będziesz się czuć znacznie lepiej z samym sobą i swoim 
życiem? Tak, zdecydowanie tak. Misją psychologii pozytywnej 
jest bowiem szukanie rozwiązań i podpowiedzi, które pomagają 
ludziom rozkwitać i wzrastać. 

Tego właśnie ci życzę.



z tego rozdziału dowiesz się:
dlaczego psychologia pozytywna  
przydaje się na co dzień;
po co powstała i jakie były jej początki; 
czym psychologia pozytywna różni się  
od pozytywnego myślenia; 
jakie zalety i wady mają inne podejścia  
do budowania zadowolenia z życia; 
jakie mity i teorie związane  
z „poprawianiem życia” warto obalić.

Rozdział 1
czym jest,  

a czym nie jest  
psychologia  

pozytywna
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codzienność i poszukiwanie  
jej najlepszej wersji 

Kiedy ludzie składają sobie życzenia z  jakiejkolwiek okazji, naj-
częściej używają zwrotów typu „Zdrowia, szczęścia, spełnienia 
marzeń!”. To znaczące, że większość z nas dąży do życia szczęśli-
wego, choć oczywiście jego wizja może być bardzo różna. Wielcy 
myśliciele od tysiącleci zastanawiają się nad tym, czym jest szczę-
ście i co mu sprzyja. Niezależnie od miejsca czy czasu urodzenia 
człowiek pyta siebie i  innych, jak wieść szczęśliwe, dobre życie. 
Jeśli więc czytasz tę książkę, nie należysz do wyjątków – wszyscy 
pragną, aby codzienność była źródłem satysfakcji, a  nie męki. 
Czasami ktoś bardzo chce, by tak się właśnie działo, lecz nie wie, 
jak do tego doprowadzić i co oznacza „dobre życie”. 

Życie każdego z nas składa się z chwil lepszych i gorszych. Nie-
realne jest zakładanie, że można liczyć na same pozytywne zda-
rzenia. Czasami coś idzie zdecydowanie nie po naszej myśli. 
Spotykamy ludzi, których lubimy, i takich, których lubimy nieco 
mniej lub nie lubimy wcale. To nieuniknione, nawet święci czy 
oświeceni znani w różnych religiach mierzyli się czasami z cier-
pieniem. Z pewnością jednak zanurzanie się w cierpieniu na zbyt 
długi czas czy też gloryfikowanie go na siłę – zwłaszcza wtedy, 
gdy można coś zmienić – nie wydaje się czymś, w czym warto 
trwać bezczynnie.

Warto dążyć do poczucia spełnienia, zadowolenia i  sensu ist-
nienia. Nauczyć się takiego podejścia, które pozwala cieszyć się 
życiem, a  nie mozolnie brnąć przez kolejne dni, bez światełka 
w tunelu trudności. Optymizm, poczucie nadziei i dobrego życia, 
przynoszącego wiele szczęśliwych chwil – to odwieczne ludzkie 
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dążenia. Co więcej, każda osoba ma prawo kształtować swoje ży-
cie w taki sposób. Dobrą wiadomością jest to, że masz duży wpływ 
na własny dobrostan.

Jakie uwarunkowania i czynniki przeszkadzają w szczęśliwym ży-
ciu? Bywają one bardzo indywidualne, warto jednak przeanalizo-
wać te najczęściej spotykane i sprawdzić, w jakim stopniu dotyczą  
ciebie. 

ewolucja nie zawsze ułatwia życie 

Ciekawa teoria, przytaczana przez wielu naukowców, głosi, że jeśli 
chodzi o poczucie szczęścia i  czynniki, które je zakłócają, wiele 
szkody mogą czynić uwarunkowania ewolucyjne2. 

Nasi przodkowie, żyjący na łonie natury, musieli nauczyć się od-
powiedniego reagowania na trudności i  niebezpieczeństwa, aby 
przeżyć kolejny dzień. Nic dziwnego, że z czasem zaczęli błyska-
wicznie reagować strachem i mobilizacją na widok groźnego dra-
pieżnika lub choćby sygnał mogący zwiastować jego atak. Nic też 
dziwnego, że nauczyli się martwić o to, czy kolejne polowanie się 
powiedzie i  czy jaskinia jest odpowiednio zabezpieczona przed 
chłodem i  innymi zagrożeniami. Być może przeżyli właśnie ci, 
którzy byli odpowiednio zapobiegliwi i potrafili szybko reagować 
na kłopoty. 

Wymienione tendencje i wzory reakcji były później przekazywane 
kolejnym pokoleniom – zarówno w materiale genetycznym, jak 
i opowieściach oraz płynącej z nich nauce. Dzięki mechanizmom 

2 Zob. R. D. Siegel, Uważność. Trening pokonywania codziennych trudno-
ści, tłum. J. Gładysek, Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 28–32.
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wypracowanym w  toku ewolucji potrafisz automatycznie reago-
wać nie tylko na sygnały realnego niebezpieczeństwa, lecz także 
na emocjonalne reakcje innych ludzi. Gdy mózg dostrzega prze-
jawy strachu, bardzo szybko to wyłapuje i reaguje mobilizacją3. 

Cóż za wspaniały mechanizm! Z  pewnością pomógł naszym 
przodkom w wielu sytuacjach i również dzisiaj bywa nieocenioną 
pomocą. W rzeczywistości zaszło jednak dużo zmian, czyniących 
go naprawdę uciążliwym. 

Z  jednej strony mieszkańcy krajów rozwiniętych żyją obecnie 
w najbezpieczniejszych czasach w historii. Niewielu osobom gro-
żą drapieżniki czy choćby ataki niebezpiecznych plemion, a sporo 
ludzi może bez większych problemów zapewnić sobie podstawo-
wy poziom bezpieczeństwa i komfortu (dach nad głową, skromne 
ubranie, pożywienie). Nadal jednak wpadamy czasami w pułapkę 
nadmiernych lęków i pętlę martwienia się, nawet wtedy, gdy nie 
ma do tego wielu powodów. 

Z drugiej strony otoczenie nie ułatwia sprawy, ponieważ za spra-
wą coraz lepszego dostępu do informacji człowiek jest wręcz za-
lewany przez media komunikatami, bardzo często dotyczącymi 
zjawisk groźnych, negatywnych, przykrych. Nawet jeśli te infor-
macje nie dotyczą bezpośrednio odbiorcy, mogą powodować 
wzrost poziomu lęku i stresu. Dodatkowo na większość zjawisk 
prezentowanych w  mediach jednostka nie ma żadnego wpły-
wu. Nagromadzony stres i niepokój, nierozładowane w realnym 
działaniu, kumulują się, a  co za tym idzie – szkodzą nerwom 
i zdrowiu. 

3 Zob. E. Fox, Między pesymizmem a optymizmem. Szczęście w rozumie, 
tłum. J. Mastalerz, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2013, s. 93–97.
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Ćwiczenie
Czy przychodzą ci do głowy jakieś pomysły na to, jak  
przeciwdziałać negatywnemu wpływowi złych wiadomości 
podawanych w mediach? Jeśli tak, zapisz je teraz w notat-
niku lub na marginesie, zanim zapoznasz się z  receptami 
zawartymi w książce. 

Z  pewnością możesz z  większą świadomością wybierać progra-
my telewizyjne czy inne przekazy medialne, którym poświęcasz 
uwagę. W chwilach napięcia i zmartwień zapytaj sam siebie, czy 
to, że nie stać cię na nowego iPoda albo że ktoś porysował twój 
samochód, naprawdę powinno być dla ciebie straszną tragedią, 
która zniszczy ci humor na miesiąc lub dłużej. Inne wskazówki 
przydatne podczas pracy nad emocjami znajdziesz w  dalszych 
częściach poradnika.

„Jestem, jaki jestem”, czyli ile szczęścia  
tkwi w genach 

Uwarunkowania genetyczne mogą ułatwiać lub utrudniać dążenie 
do szczęścia. Na podstawie badań przyjmuje się, że 40–60 proc. 
zdolności do cieszenia się życiem wynika z  indywidualnych za-
pisów genetycznych. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, 
bo pewne predyspozycje genetyczne mogą się uaktywniać lub nie 
– w zależności od wpływu środowiska. Przykładowo: przez długi 
czas naukowcy myśleli, że różne formy jednego z genów odpowia-
dają za to, czy ktoś będzie bardziej optymistyczny, czy też pesymi-
styczny. Jak się później okazało, gen wcale nie wpływa na obec-
ność tendencji do optymizmu lub pesymizmu, a jedynie określa 
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podatność na negatywny lub pozytywny wpływ otoczenia w tym 
zakresie4.

Na pewno bardzo dobrą wiadomością jest to, że 40–60 proc. opty-
mistycznego podejścia do życia zależy od ciebie. To całkiem spo-
ro. Jeśli w twojej rodzinie nie było zbyt wielu osób o ponadprze-
ciętnej pogodzie ducha, a dodatkowo wychowywałeś się w bardzo 
trudnych warunkach lub masz za sobą traumatyczne wydarzenia, 
bardzo możliwe, że dążenie do szczęścia uważałeś dotąd za zbyt 
trudne lub nierealne. Warto więc powtórzyć raz jeszcze: oprócz 
genów i swojej dotychczasowej historii masz jeszcze ok. 50 proc. 
wpływu, własnej wolności i możliwości działania. To świetna wia-
domość dla wszystkich, którzy myśleli, że „tak, jak było i jest teraz, 
już musi pozostać”. Nie musi. Masz szansę wykształcić optymi-
styczne podejście, nawet jeśli jesteś osobą w dojrzałym wieku.

czym skorupka za młodu nasiąknie…

Każdy człowiek w dzieciństwie i młodości przyswaja wzorce od 
rodziców lub innych opiekunów. Uważa je za jedyne słuszne, nie-
podważalne. Z wielu z nich nie zdajesz sobie nawet sprawy. Część 
z nich wpływa na ciebie korzystnie, a część – wręcz przeciwnie. 
Do tej drugiej grupy należą przekonania: „Życie jest ciężkie”, „Nie 
ma się co cieszyć, bo zaraz będziesz płakać”, „Miłość istnieje tylko 
w bajkach” itp. Niektóre poglądy nie muszą nawet być wypowia-
dane wprost; przejąłeś je podczas obserwacji tego, co otoczenie 
uznawało za ważne, lub przyswoiłeś na bazie reakcji na twoje za-
chowania. Przykładowo: niezadowolenie z czwórki przyniesionej 
przez dziecko ze szkoły – zamiast piątki – może zaszczepić w nim 
nieustanne dążenie do perfekcjonizmu. Strach osoby dorosłej 

4 Zob. tamże, s. 129–164.
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przed załatwieniem czegoś w urzędzie może ugruntować w dziec-
ku przekonanie, że w takich sytuacjach nie należy się czuć równo-
prawnym partnerem rozmowy. Brak czasu poświęcanego dziecku 
prowadzi do poczucia „Nie jestem ważny dla najbliższych”. Z kolei 
negatywne reakcje na złość lub płacz pokazują, że pewne uczucia 
i emocje nie są mile widziane i lepiej ich nie okazywać. 

Jeśli takie czynniki działały na ciebie w dzieciństwie, mogą rzu-
tować także na późniejsze lata twojego życia. Na szczęście da się 
zmienić destrukcyjne przekonania. Najpierw jednak musisz sobie 
uświadomić, że je masz, i popracować nad zmianą – czyli stwo-
rzyć inne, które będą ci lepiej służyć. 

Przekonania to nie to samo co rzeczywistość. 

Ćwiczenie
Znajdź spokojne 15 min i wypisz kilka swoich przekonań, 
które ci nie służą. Uświadomienie sobie części z nich może 
być bolesne. Pozwól sobie na te emocje, jeśli do ciebie przyj-
dą – nie powstrzymuj ich. Następnie, kiedy już będziesz 
gotowy, dopisz obok każdego z  dotychczasowych przeko-
nań nowe przekonanie, w które chcesz wierzyć – pozytyw-
nie wpływające na twój stosunek do życia i świata. Jeśli nie 
skończysz ćwiczenia jednego dnia, wróć do niego później. 
Zmiana przekonań i tak nie dokonuje się błyskawicznie. 

Nowe przekonania zapisz na kartkach i  powieś w  widocznym 
miejscu (lustro, szafka przy biurku) lub włóż do portfela, tak by 
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mieć do nich częsty dostęp. Może jeszcze przez jakiś czas będziesz 
zmieniał ich treść albo pojawią się refleksje na temat kolejnych 
przekonań, które chcesz zmienić5. Daj sobie czas na tę pracę. Na-
prawdę warto. 

Kto z kim przestaje… 

To temat niemal na całą, oddzielną książkę. Bliskie, autentyczne 
relacje z  ludźmi są bardzo ważnym czynnikiem. Bez wątpienia 
wpływają na życiowy dobrostan. Warto je budować, dbać o nie 
i je doceniać. Co równie istotne, należy tak dobierać grono zna-
jomych, aby nie działało na ciebie destrukcyjnie. Jeśli dużo czasu 
spędzasz w  towarzystwie ludzi wiecznie marudzących, widzą-
cych tylko ciemne strony życia, narzekających na każdy drobiazg, 
cynicznych, nieceniących żadnych wartości, prawdopodobnie 
trudno ci będzie zachować dobry humor i  samopoczucie. Nie 
wszystkie przysłowia ludowe dałoby się potwierdzić naukowo, ale 
w powiedzeniu „Kto z kim przestaje, takim się staje” faktycznie 
jest sporo prawdy. 

Każdy człowiek ma w mózgu neurony lustrzane. Za sprawą tych 
komórek nastrój innych ludzi bardzo szybko mu się udziela. War-
to więc otaczać się osobami pogodnymi, odnajdującymi w życiu 
dobre strony. Jeśli sam staniesz się kimś takim, zobaczysz, jak 
wspaniale zareaguje twoje otoczenie. Nie całe, to prawda – zda-
rzają się ludzie znajdujący masochistyczną przyjemność w byciu 
wiecznym malkontentem. Zastanów się, czy twoje towarzystwo 
faktycznie jest dla innych czymś cennym, czy po prostu po-

5 Ciekawą publikacją na temat pracy nad przekonaniami i ich zmianą jest 
książka N. Brandena 6 filarów poczucia własnej wartości, tłum. H. Dąb- 
rowska, Feeria, Łódź 2008.
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trzebują kogokolwiek, na kogo wyleją wiadro nagromadzonych 
frustracji. I zdecyduj, czy te znajomości faktycznie są dla ciebie 
wartościowe. 

Gdyby poczucie szczęścia i zadowolenia z życia było czymś łatwo 
osiągalnym i dostępnym każdego dnia, zapewne nawet nie zawra-
całbyś sobie tym głowy. Traktowałbyś to jako rzecz równie natu-
ralną jak oddychanie zdrowymi płucami w środowisku ze zdro-
wym powietrzem. Zwykle jednak życie stawia przed tobą wiele 
wyzwań i  dylematów, a  one potrafią popsuć samopoczucie. Na 
szczęście od pewnego czasu nie tylko poeci, lecz także naukowcy 
zajmują się tym tematem. Dzięki ich badaniom można poznawać 
omawiane zagadnienie coraz lepiej i czerpać z  tego korzyści dla 
własnego samopoczucia i spełnienia. 

Psychologia pozytywna ma podstawy  
naukowe 

Nurt, którego dotyczy ta książka, został zainicjowany przez Mar-
tina Seligmana, profesora Uniwersytetu w  Pensylwanii, a  obec-
nie także dyrektora tamtejszego Centrum Psychologii Pozytyw-
nej (Positive Psychology Center). Przez wiele lat zajmował się on 
badaniami z  obszaru psychologii uzależnień, depresji i  innych 
ciemnych stron życia. Jest znany również jako odkrywca zjawi-
ska wyuczonej bezradności. Warto o tym wspomnieć, bo wyuczo-
na bezradność może mieć duży wpływ na satysfakcję i poczucie 
szczęścia. 
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Wyuczona bezradność może występować u  ludzi i  zwie-
rząt. Cały proces rozpoczyna się w sytuacji, gdy ktoś nie ma 
wpływu na przebieg wydarzeń lub gdy wysiłki ukierunko-
wane na zmianę (np. mające zapobiec negatywnym bodź-
com) okazują się daremne. Po jakimś czasie powstaje syn-
drom wyuczonej bezradności: ktoś zaczyna wierzyć, że jest 
bezradny wobec niekorzystnych czynników zewnętrznych, 
i przestaje poszukiwać dróg wyjścia ze złej sytuacji. Działa 
to oczywiście na niekorzyść. 

Do późniejszych skutków zaszczepionego syndromu należy 
to, że nawet jeśli otoczenie i sytuacja ulegną zmianie, osoba 
dotknięta syndromem nadal nic nie robi – choć ma już re-
alny wpływ na to, co się dzieje. Kiedy ktoś taki znajdzie się 
w  nowej, zupełnie innej sytuacji, wyuczona bezradność 
wciąż wywołuje bierność i niewiarę w możliwość wprowa-
dzenia zmian. U ludzi dotkniętych syndromem niekorzyst-
ne czynniki wywołują większy stres niż u innych osób. 

Uwaga: wyuczoną bezradność można przełamać. Nie mu-
sisz się z nią borykać do końca życia. 

Jeśli po przeczytaniu powyższego opisu masz wrażenie, że syn-
drom wyuczonej bezradności dotyczy również ciebie, spróbuj 
przemyśleć sprawę i zmienić podejście. Warto to zrobić nie tylko 
dla siebie, lecz także dla kolejnych pokoleń, którym – nawet nie-
świadomie – możesz przekazywać swoje przekonania, potencjal-
nie wywołujące wyuczoną bezradność. Mowa o takich przekona-
niach, jak: „Z systemem nie wygrasz”, „Lepiej się nie wychylaj, bo 
dostaniesz po nosie”, „Takie jest życie – nic się z tym nie da zrobić”, 



rozdział 1. czym jest, a czym nie jest psychologia pozytywna

21

„Biednemu zawsze wiatr w oczy”, „Nie warto się wysilać, bo i tak 
nic nie zdziałasz” itp.

Jak łatwo się domyślić, zjawisko to częściej występuje w  społe-
czeństwach, które żyją lub żyły w systemach totalitarnych. Zasady 
w nich panujące nie sprzyjały swobodnemu działaniu jednostki 
i pozbawiały ją wpływu na mnóstwo rzeczy. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że wielu Polaków nadal znajduje się pod wpływem 
wyuczonej bezradności. Przekłada się to na poczucie bezsilności 
w zmaganiach z codzienną rzeczywistością i tendencję do ucieka-
nia od problemów zamiast stawiania im czoła. Objawia się także 
biernym czekaniem na „pomoc z góry”, czyli rezygnacją z radze-
nia sobie z trudnościami we własnym zakresie. Osoby dotknięte 
syndromem wyuczonej bezradności bardzo często zakładają, że 
nie mają wpływu na swoją sytuację, lub go nie doceniają. Wsku-
tek takiego myślenia faktycznie wyrzekają się własnego wpływu 
na rzeczywistość – i błędne koło się zamyka. 

Nurt psychologii pozytywnej powstał, gdy badacze zauważyli, 
że dotychczas naukowcy koncentrowali się na poważnych pro-
blemach lub dysfunkcjach, gorliwie zajmowali się ich leczeniem 
i usuwaniem. Z niewiadomych przyczyn nie zwracali natomiast 
uwagi na to, jak wzmocnić człowieka, który nie cierpi na żadne 
kliniczne zaburzenia, ale chciałby poprawić jakość życia i samo-
poczucie. Można to porównać do leczenia w  opozycji do profi-
laktyki, czyli do dbania o  zdrowie wtedy, gdy jest ono dobre, 
wzmacniania go i budowania odporności na przyszłość. Jeśli od-
powiednio dbasz o ciało – dostarczasz mu ruchu, wartościowego 
pożywienia, odpoczynku itd. – stajesz się odporniejszy na wszyst-
kie czynniki chorobotwórcze. Psychologię pozytywną można więc 
określić jako profilaktykę dotyczącą samopoczucia i wzmacniania 
sił psychicznych. Dzięki niej masz szansę lepiej funkcjonować, 
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a także lepiej znosić trudne sytuacje, gdy już będziesz musiał się 
z nimi zmierzyć.

czy „guru motywacji” i „sekret”  
to też psychologia pozytywna

Od kiedy zajmuję się intensywnie psychologią pozytywną, zauwa-
żam, że wiele osób po raz pierwszy słyszących to pojęcie myli je 
z  innymi tematami. Dużo ludzi kojarzy psychologię pozytywną 
z pozytywnym myśleniem – często przedstawianym w formie nie-
mal bezkrytycznej, oderwanej od rzeczywistości. Wielu błędnie 
utożsamia ją z  teoriami głoszącymi, że jeśli tylko wystarczająco 
mocno się o czymś myśli, na pewno się to spełni (jak napisano 
m.in. w książce Sekret6). Zdaniem innych psychologia pozytywna 
ma nawet coś wspólnego z teoriami ezoterycznymi, wiarą w po-
zaziemskie istoty, które – w taki czy inny sposób – mogą wspierać 
człowieka. 

Owszem, psychologia pozytywna ma pojedyncze punkty wspól-
ne z wymienionymi teoriami. Istotnie się jednak od nich różni: 
uznaje i propaguje wyłącznie pojęcia i zasady oparte na rzetelnej 
wiedzy psychologicznej, udowodnione w badaniach przeprowa-
dzonych zgodnie z  zasadami nauki. Daleko jej do magicznego 
i  życzeniowego myślenia czy liczenia na cuda. Psychologia po-
zytywna zakłada raczej, że to od jednostki zależy, jak pokieruje 
swoim życiem. Zmiany nie mają się opierać na wizualizacjach ani 
tajemnej mocy, lecz na własnych decyzjach i działaniach – nawet 
jeśli tą decyzją i tym działaniem będzie zmiana myślenia. 

6 Zob. R. Byrne, Sekret, tłum. J. Kabat, Nowa Proza, Warszawa 2007.


