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Wprowadzenie

Skąd pomysł na ten kurs, 
czyli czy da się zarządzać 
samym sobą

Na początku, zanim zaczniemy omawiać program 
tych warsztatów, chciałbym wyjaśnić, jak się narodził 
pomysł na ten kurs. Przed ponad 20 laty sam uczest-
niczyłem w kursie pt. „Skuteczne przywództwo i za-
rządzanie”, prowadzonym przez jezuitę pochodzące-
go z Nowej Zelandii o. Herberta Schneidera, z Loyola 
School of Theology. W tamtym czasie pracowałem 
na stanowisku menedżerskim w międzynarodowej 
korporacji i w związku z moją odpowiedzialnością za 
część biznesu w Polsce moje życie osobiste było moc-
no obciążone wieloma podróżami po Polsce i Europie. 
Odbijało się to negatywnie na relacjach z żoną i dwój-
ką małych dziećmi, a także ograniczało znacznie moje 
możliwości w zakresie rozwoju osobistego. Także moje 
życie duchowe było w tamtym czasie zaniedbane. 
Uczestnictwo w tym kursie było więc dla mnie i mo-
ich bliskich ważne, ponieważ dało mi przestrzeń, żeby 
przemyśleć swoje sprawy osobiste i zawodowe, a na-
stępnie poukładać je od nowa. Głównym zadaniem 
tego kursu było opracowanie swojej życiowej misji. 

Później, po latach, zacząłem odwiedzać Tyniec i po-
znawać Regułę świętego Benedykta. Brałem udział 

Ut In Omnibus Glorificetur Deus 
Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony

św. Benedykt z Nursji, Reguła 57,9 (RB 57,9)
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w różnych warsztatach i rekolekcjach na ten temat. 
Im mocniej zgłębiałem Regułę, tym bardziej odkry-
wałem, że może ona być inspiracją i podstawą do 
układania swoich spraw nie tylko dla mnichów, ale 
także osób świeckich.

Reguła odnosi się do dwóch podstawowych spraw 
i do nich daje wskazówki. Pierwsza to życie osoby 
ukierunkowanej na Pana Boga. Druga to organiza-
cja i zarządzanie wspólnotą mnichów. 

Reguła powstała w bardzo burzliwych czasach 
chaosu po upadku Cesarstwa Rzymskiego oraz za-
mieszania politycznego i społecznego związanego 
z napadami barbarzyńców. Intencją Benedykta było 
opisanie warunków, w których możliwe jest zacho-
wanie pokoju i równowagi życiowej opartej na moc-
nych podstawach: na wartościach oraz poczuciu celu 
i sensu, niezależnie od chaosu panującego w otocze-
niu. Wydaje się, że jest to także wyzwanie i potrzeba 
naszych czasów. Benedykt napisał Regułę dla mni-
chów, czyli osób, dla których celem życia jest sam 
Bóg, a drogą – życie we wspólnocie monastycznej. 
Wskazówki Benedykta mogą być inspiracją także 
dla osób świeckich, wyznających podobne wartości 
i realizujących taki sam jak mnisi cel, pomimo tego 
że żyją w innej niż monastyczna wspólnocie, np. ro-
dzinnej. Kurs ten może więc być w pełni owocny dla 
chrześcijanina, być może także dla osoby zmierzają-
cej do Boga na innej drodze. 

Jeśli jesteś uczestnikiem tego kursu, to prawdo-
podobnie ukończyłeś wcześniej kurs Kamila Zbo-
zienia pt. „Fundament” w ramach programu Sztuki 
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Rozpalania Ognia. Pierwszy moduł tego kursu po-
święcony jest opracowaniu misji firmy lub organizacji, 
a także jej wartości i zasad. Wydaje się, że nie jest moż-
liwe wypracowanie wspólnej, mocnej i spójnej misji 
firmowej bez spełnienia warunku, którym jest zbież-
ność misji osobistych członków zespołu, pracujących 
razem. To samo dotyczy wartości oraz zasad, które 
powinny podzielać osoby tworzące wspólne środo-
wisko pracy (wspólnotę pracy). Stąd rekomendacja, 
aby przed podjęciem tego zadania, jakim jest wypra-
cowanie misji firmowej, przepracować temat swojej 
własnej misji, a także wartości i zasad osobistych, co 
w niniejszym kursie robimy w ramach opracowania 
Reguły życia. To z kolei, jestem o tym przekonany, 
będzie owocne dla każdej osoby, która takie zadanie 
podejmie, niezależnie od wspomnianego kontekstu 
firmowego czy wspólnotowego. 

Drugi powód, dla którego warto podjąć tę pracę, to 
przekonanie, że nie da się być przekonującym liderem 
i skutecznie zarządzać organizacją bez umiejętności 
skutecznego zarządzania swoim własnym życiem. 

Skuteczność

Zanim więc przejdziemy dalej, chciałbym wyjaśnić 
znaczenie słowa „skuteczność”, które jest tak często 
współcześnie używane, szczególnie w kontekście biz-
nesowym, ale także w odniesieniu do życia osobistego. 
Samo to słowo oznacza osiąganie zamierzonych celów, 
a w odniesieniu do osoby, jako przymiotnik, zdolność 
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do osiągania zamierzonych celów. Jednak jak to słowo 
rozumieć z punktu widzenia chrześcijanina?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużę się pew-
nym przykładem. Kilka lat temu uczestniczyłem 
w międzynarodowej konferencji. Osoba otwierająca 
tą konferencję, szefowa dużej korporacji, mówiła na 
temat przywództwa i warunków osiągania sukcesów 
w biznesie. W pewnej chwili zadała słuchaczom py-
tanie, czy znany jest im akronim CIMIM, jednak nikt 
z dwóch tysięcy uczestników konferencji go nie znał. 
Wtedy liderka z uśmiechem wyjaśniła: 

„Cash is More Important than your Mother” (kasa 
jest ważniejsza od twojej matki). 

To miał być „niby żart”, który jednak odzwierciedlał 
sposób myślenia tej kobiety sukcesu: aby osiągnąć 
sukces w biznesie, musisz się temu celowi całkowi-
cie poświęcić i złożyć na ołtarzu swoje życie osobiste. 

Czy o taki rodzaj skuteczności może nam chodzić?
Czy pamiętacie sytuację opisaną w Biblii, w której 

Izraelici oddają cześć złotemu cielcowi (patrz: Księga 
Wyjścia 32,1-8)? Kiedy myślę o tym, nasuwa mi się jako 
odpowiedź obraz pięknie naszkicowany w psalmie 1:

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie 

wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szy-

derców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego 

Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo za-

sadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swo-

im czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyśl-

nie wypada. 

Ps 1,1-3
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Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te sło-
wa, szuka On sobie współpracownika i raz jeszcze 
powtarza: Któż jest człowiekiem, co miłuje życie 
i pragnie widzieć dni szczęśliwe?

Św. Benedykt z Nursji, Reguła, Prolog, 14-15
 
 

Zaczynaj z wizją celu

Prace nad misją życiową rozpoczniemy od ilustracji, 
która nie pochodzi z Reguły św. Benedykta, ale jest 
fragmentem z Alicji w krainie czarów1. 

Alicja stoi na rozdrożu i podczas rozmowy z Kotem 
próbuje wybrać właściwą drogę: 

 – Najszczerszy Kiciusiu  – przemówiła niezbyt śmiało 

[Alicja]. (…) – Czy nie zechciałbyś mi uprzejmie powie-

dzieć, którędy mam pójść? 

 – To zależy w znacznej mierze od tego, gdzie chciała-

byś dojść – odparło Szczere Kocisko. 

 – Właściwie wszystko mi jedno… – powiedziała Alicja. 

 – Więc wszystko jedno, którędy pójdziesz – wpadło jej 

w słowo Kocisko. 

 –  …byleby gdzieś dojść – uzupełniła swoją wypowiedź 

Alicja. 

 – Co do tego nie ma obawy – zapewniło ją Szczere Ko-

cisko. – Wystarczy iść odpowiednio długo.

Życie wielu z nas przypomina właśnie takie błądzenie 
albo dryfowanie. Żeby gdzieś dojść lub dopłynąć, dobrze 

1 Lewis Carroll, 
Alicja w Krainie 
Czarów, 
Wydawnictwo 
Plac 
Słoneczny 4, 
1997, s. 67.
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jest wiedzieć, gdzie jest to „gdzieś”. Dobrze określony 
cel wyznacza kierunek, jest jak kompas, który pomaga 
nam wybierać właściwą drogę w sytuacjach trudnych 
i w razie wątpliwości. Ta droga nie musi być najłatwiej-
sza ani atrakcyjna, ani szeroka; może być wąska i peł-
na przeszkód, a nawet niebezpieczna, ale będzie pro-
wadzić nas najszybciej do celu. Pytanie o cel i sens jest 
więc pierwszym pytaniem, które trzeba sobie postawić.

Także w tej sprawie Benedykt daje nam podpo-
wiedź, choć oczywiście każdy musi sobie na to pyta-
nie ostatecznie odpowiedzieć sam. 

Któż jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć 

dni szczęśliwe? Jeśli słysząc to, odpowiesz: „Ja”, rze-

cze ci Bóg: Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne 
życie (…).

RB Prolog 14,15

Życie prawdziwe to życie zgodne ze swoją 
najgłębszą naturą, która jest darem Boga. Takie ży-
cie daje poczucie sensu i spełnienia, a więc może być 
życiem szczęśliwym. Jednak dopiero odniesienie do 
wieczności daje nam właściwą perspektywę patrzenia 
na nasze życie tu i teraz. Dla Benedykta jest oczywiste, 
że ostatecznym celem człowieka może być jedynie 
sam Bóg. Pokazuje także w kolejnym zdaniu Prologu, 
że na naszej drodze życiowej nie będziemy sami.

Oto w swej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę 
życia.

RB Prolog, 20


