
  

    

Przychodzi psycholog do Ewagriusza

Dialogi mnicha i psychologa 
o chciwości i ufności. 

Podróż duchowa: Od słabości do ładu wewnętrznego – krok 3.

Warszawa, kościół Matki Bożej Jerozolimskiej, 08.04.2017



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

Czego najbardziej żałują umierający

 Szkoda, że nie miałam odwagi żyć tak jak chciałam, 
a nie tak jak oczekiwali inni

 Szkoda, że tak dużo pracowałem.

 Szkoda, że nie miałem odwagi okazywać uczuć

 Żałuję, że straciłem kontakt z przyjaciółmi. 

 Szkoda, że nie pozwoliłam sobie być szczęśliwa. 

Za: Bronnie Ware, Czego najbardziej żałują umierający



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

Osoby o aspiracjach materialnych mają:

Za: Zawadzka (2014), Fellows (2012), Skarżyńska (2003), Scquizzato (2013)

 Niższy poziom dobrostanu, życiowej satysfakcji
 Więcej negatywnych, mniej pozytywnych emocji, niższy poziom inteligencji 

emocjonalnej, wyższy poziom symptomów depresyjnych, niepokoju, lęku
 Niższy poziom witalności, energii życiowej
 Niższy poziom własnej wartości, wyższa obawa przed oceną
 Rzadziej wyrażają wdzięczność
 Słabsze relacje interpersonalne, w tym miłosne i małżeńskie, Czują się 

osamotnieni, mniej czasu poświęcają rodzinie i na wypoczynek
 Rzadziej pomagają innym, niższy poziom datków charytatywnych
 Niższy poziom zaufania do ludzi
 Niższy poziom wyników w nauce, Niższa satysfakcja z pracy i kariery zawodowej
 Wyższa skłonność do kompulsywnych zakupów, mniejsze oszczędności, większe 

długi, mniejszą satysfakcję z osiągnięć materialną 
 Częściej używają substancji psychoaktywnych, więcej zachowań 

antyspołecznych, częściej nadużywają gier video, mniej zachowań 
prozdrowotnych



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

 Demony dręczą duszę myślami 

Duch
(nous)

Ciało
(soma)

irracjonalna
popędliwa

irracjonalna
pożądliwa

obżarstwo

nieczystość

chciwość

smutek

gniew

acedia

próżność

pycha 

racjonalna
Dusza
(psyche)

Za: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne t.1/t.2 // Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

5 stopni przenikania myśli demonicznej do duszy

Duch
(nous)

Demon

Za: Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 

Dusza
(psyche)

Ciało
(soma)

Zachęta

Rozmowa

Walka

Przyzwolenie

Namiętność

grzech



  

Jak uruchamiane jest zachowanie

Sytuacja                                        Postawy i przekonania

  

Ocena / Myśli automatyczne

Emocje

Zachowanie

opracowanie: Piotr Kusto



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

 Anioły zachęcają duszę myślami 

Duch
(nous)

Ciało
(soma)

irracjonalna
popędliwa

irracjonalna
pożądliwa

umiarkowanie

powściągliwość

ufność / ubóstwo

radość

wyrozumiałość

wytrwałość

życzliwość

pokora 

racjonalna
Dusza
(psyche)

Za: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne t.1/t.2 // Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

Zaufanie Interpersonalne a wartości życiowe

 Życie zgodnie z zasadami wiary
 Nastawienie na miłość i przyjaźń

 Użyteczność dla innych
 Rodzina 
 Spokój 
 Ciekawa praca
 Udane życie seksualne
 Niezależność w pracy
 Barwne życie
 Wpływ na gospodarkę
 Kariera
 Władza
 Sukces

 Majątek

Za: Skarżyńska (2003)

+ (Im ważniejsza dana wartość 
życiowa, tym wyższe zaufanie)

<> Brak związku 

- (Im ważniejsza dana wartość 
życiowa, tym niższe zaufanie)



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

Osoby wyrażające wdzięczność: 

Za: Emmons (2014), Trzebińska (2012)

 Mają lepsze samopoczucie, odczuwają większe zadowolenie z życia, przeżywają 
więcej pozytywnych emocji, satysfakcji i optymizmu, mają większą witalność

 Lepiej znoszą stres, mają mniejszą skłonność do zachorowań na zaburzenia 
lękowe i depresyjne, rzadziej ulegają jej nawrotom

 Są bardziej odporni na skutki traumatyzujących wydarzeń
 Są bardziej hojni, łatwiej i częściej wybaczają
 Lepiej współpracują z innymi, mają bardziej satysfakcjonujące relacje, są 

bardziej zżyci z ludźmi, czują się mniej samotni, mają większą skłonność do 
pomagania innym

 Są bardziej zorientowani na cel, rozwiązywanie problemów, skuteczniej je 
realizują

 Doświadczają więcej korzyści zdrowotnych, mają niższe ciśnienie krwi, lepszy 
sen, rzadziej uzależnieni od nikotyny, alkoholu, bardziej dbają o zdrowie, 
częściej przyjmują przypisane lekarstwa, uprawiają więcej ćwiczeń fizycznych



  

 

 

 Ewagriusz z Pontu (345-399)

Za: Polskie Radio PR2 



  

 

 

Materiały zapasowe



  

 Antropologia człowieka wg Ewagriusza

Duch
(nous)

Ciało
(soma)

racjonalna

irracjonalna
popędliwa

irracjonalna
pożądliwa

Dusza
(psyche)

Za: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne t.1/t.2 // Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 



  

 Natura duszy

Duch
(nous)

Ciało
(soma)

irracjonalna
popędliwa

irracjonalna
pożądliwa

działa zgodnie z naturą
oddaje się kontemplacji bytów

walczy o cnotę

dąży do cnoty

racjonalna
Dusza
(psyche)

Za: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne t.1/t.2 // Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 



  

Dusza obfituje w cnoty

Duch
(nous)

Ciało
(soma)

irracjonalna
popędliwa

irracjonalna
pożądliwa

wstrzemięźliwość

powściągliwość

miłość

męstwo

mądrość

bystrość

roztropność

racjonalna
Dusza
(psyche)

Za: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne t.1/t.2 // Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 



  

5 stopni przenikania myśli demonicznej do duszy

Za: Włodzimierz Zatorski 'Osiem duchów zła' 

Zachęta

Rozmowa

Walka

Przyzwolenie

Namiętność

grzech

Ocena / Myśli automatyczne

Emocje

Zachowanie

Sytuacja Postawy 
i przekonania

opracowanie: Piotr Kusto



  

Aktywności trwale podnoszące poczucie szczęścia

 Wyrażanie wdzięczności
 Ćwiczenie optymizmu
 Zwalczanie skłonności do zamartwiania się
 Ćwiczenie aktów życzliwości
 Zacieśnianie relacji z ludźmi
 Ćwiczenie zaradności
 Wybaczanie
 Robienie tego, co nas naprawdę wciąga
 Czerpanie radości z życia
 Realizowanie celów z zaangażowaniem
 Praktykowanie religii i duchowości
 Dbanie o ciało

Za: Lyubomirsky (2008).
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