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Sięgnij po pomoc

ZNACZENIE 
ŚWIADOMOŚCI
Świadomość jest podstawą możliwości 

określania samego siebie, czyli zdawania sobie 
sprawy z tego „kim jestem”, „dokąd zmierzam”. 
Każdy z nas nieraz myślał o sobie samym, 
oceniał własne czyny, przewidywał, co będzie  
w przyszłości albo wspominał przeszłość.

Świadomość spełnia jeszcze bardziej istotną 
funkcję w życiu człowieka. W każdym z nas 
odbywa się wiele procesów, których sobie nie 
uświadamiamy np. krążenie krwi, odruchowe 
zwężanie się źrenicy, procesy odbywające się 
w gruczołach naszego ciała i to są procesy nie-
świadome.

Każdy z nas jest świadomy swego pragnie-
nia i głodu, gniewu i strachu. Sposób widzenia 
świata przez daną jednostkę, jej wspomnienia, 
wyobrażenia, jej sny i marzenia, jej przyjem-
ności i przykrości, wszystko to należy do pry-
watnego świata jej własnej świadomości. Do-
znania świadome są to fakty, których w pełni 
świadoma jest tylko dana osoba. Inne osoby 
mogą mieć dostęp do tego świata tylko w dro-
dze wnioskowania.

Udział świadomości w przebiegu różnych 
czynności człowieka może być różny. Wiele 
prostych ruchów,  a nawet prostych czynno-

ści może się odbywać bez udziału świadomo-
ści. Wiele czynności dowolnych ma charakter 
świadomy, to znaczy, że świadomość bierze 
udział w ich regulacji.

Elementarnym rodzajem świadomości jest 
świadomość percepcyjna, którą określa się 
jako wrażliwość zmysłową lub emocjonalną. 
Dzięki niej człowiek odczuwa przyjemność lub 
przykrość, złość lub strach.

Rozwój mowy, dzięki nazwom przedmio-
tów i wrażeń umożliwił podniesienie możli-
wości świadomego opisywania rzeczywistości. 
Dzięki mowie możliwy jest jeszcze wyższy po-
ziom świadomości, a mianowicie samoświa-
domość. 

Często poczucie autentyczności własnych 
reakcji i działań sprawia wrażenie, że to, co 
człowiek wtedy robi, wyraża jego całą osobę. 
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Ktoś, kto tego doświadcza, angażuje się całko-
wicie w to, co robi, często okazuje się, że uru-
chamiane przez niego rezerwy energii w dzia-
łaniu przekraczają jego oczekiwania.

Często jednak świadomość autentyczności 
własnych działań jest niewielka. Wygląda to 
tak, jakby nie rozwinęła się jeszcze zdolność 
do rozróżniania między tym, co ważne, a tym 
co sztuczne, między tym co własne, a tym co 
obce.

Nie czujemy wtedy, że naprawdę żyjemy. 
Niektórzy sięgają wtedy po rozrywki przyno-
szące tzw. „silne wrażenia” lub po inne na-
miastki pełniejszego życia.

Każdy człowiek jest wartością dla samego 
siebie. Realizacja tej wartości, jaką jest kształt 
własnej osoby i i uzasadniona świadomość, 
że człowiek staje się autorem samego siebie, 
nadaje sens i znaczenie własnemu życiu. Po-
szukiwanie samego siebie nie może przebiegać  
w samotności, w izolacji od innych ludzi. Re-
zultaty tych poszukiwań spełniają się i doko-
nują właśnie w trakcie kontaktów ze światem.

Odkrywanie i tworzenie siebie oznaczać 
może zarówno wzrost i wzbogacenie własnej 
osoby, zwiększanie satysfakcji z własnego ży-
cia, jak i wzbogacanie świata, w którym żyje-
my. Wtedy ma się świadomość uczestnictwa 
w świecie i czynne zmienianie świata. Ważne, 
aby ten własny udział umieć dostrzegać.

W okresie dorastania stopniowo zaczyna 
się rozwijać świadomość własnego Ja i poczu-

cie własnej odrębności od otoczenia. Pojawia 
się większa chęć wpływania samemu na swe 
zachowanie i często próby przeciwstawiania 
się wpływom pochodzącym z zewnątrz. Pra-
gnienie samostanowienia o swoim losie, dą-
żenie do autonomii, uwrażliwienie na sprawy 
osobistej wolności i poszukiwanie sensu życia 
wskazują na potrzebę samorealizacji.

Z biegiem lat wiele osób traci bezpośrednie 
zainteresowanie tymi sprawami w swoim ży-
ciu. Jednak u każdego człowieka istnieje ten-
dencja do rozwoju i samorealizacji. Może ona 
uruchamiać wewnętrzne zasoby energii osobi-
stej i przekształcać ją w działanie. Zablokowa-
nie tej tendencji ogranicza możliwości człowie-
ka, obniża siłę jego dążeń i moc jego czynów. 

Rezygnacja z dążeń do rozwoju nie jest pra-
wie nigdy rezultatem świadomego wyboru 
człowieka. Nie można pewnego dnia stwier-
dzić: „Od jutra przestaję się rozwijać”. Rozwój 
postępuje nadal i warto świadomie dążyć do 
tego, aby samemu nadawać kierunek tego roz-
woju. Ułatwieniem może być lepsze pozna-
nie siebie, swoich relacji ze światem, poznanie 
swojego obrazu świata i świadome tworze-
nie celów życiowych. Im bardziej poszerzymy 
świadomość samego siebie, tym łatwiej będzie 
nam tworzyć cele życiowe i je reali-
zować.
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