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Temat: Uprzejmość i uczynność 

Wśród morza ewentualności: tego, co potrzebne, mniej potrzebne i zbyteczne, tego, co przyjemne, a 

pożyteczne, tego, co szkodliwe, bardziej szkodliwe, a smakowite, tego, co opłacalne, bardziej 

opłacalne, a krzywdzące drugiego człowieka, tego, co prawdziwe, mniej prawdziwe, kłamliwe, ale 

dające korzyści. Nie zgubić się w tym gąszczu ani nie rozstrzygać fałszywie. Nie zgubić się ani na 

chwilę, ani na miesiąc, ani na całe życie. Umieć wrócić, gdy się pobłądzi. Umieć odkryć błąd, przyznać 

się do tego, że się było nieuczciwym, brutalnym, egoistycznym, że się skrzywdziło drugiego człowieka. 

Potrzeba drugiego człowieka , który pomoże, ostrzeże, upomni w imię dobra, życzliwości. Potrzeba 

drugiego człowieka, który uratuje od rozpaczy. Potrzeba człowieka wiernego, który nie zdradzi nie 

odejdzie, nie opuści, nie zdarzy się czas próby, niepowodzeń, klęsk, katastrof życiowych, gdy wszyscy 

się odsuną, potępią, zapomną, który pocieszy, podeprze, poda rękę, pozwoli uwierzyć w siebie, 

przyniesie nadzieję i radość. Bo miłość to bycie do dyspozycji, to gotowość do tego, by usłużyć, 

pomóc, przydać się, zaopiekować się. To chęć, by być potrzebnym.  

Drugie prawo mówi, iż najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody. To brzmi 

paradoksalnie, lecz dobre serce i zamiary mogą zdradziecko doprowadzić do zguby. Czasami to, co się 

wydaje właściwe, jest w istocie złe i może wyrządzić krzywdę. Jedyna ochrona to wiedza, mądrość, 

przezorność i zrozumienie pierwszego prawa. Ale i to nie zawsze wystarcza. 

 

- Dobre intencje czy też słuszny postępek mogą spowodować szkody?  

- Małe dzieci lubią słodycze, więc dawanie dziecku cukierków wygląda na życzliwość. Jednak wiedza, 

mądrość i przezorność mówią nam, iż taka „życzliwość” może doprowadzić do choroby, jeśli da-my 

dziecku nadmiar słodyczy kosztem zdrowego pożywienia. 

- No to powiedzmy, że ktoś zrani się w nogi, a ty będziesz mu przynosił pożywienie, kiedy będzie 

leczył rany. Ale po jakimś czasie ta osoba nadal nie będzie chciała wstawać, bo to początkowo 

sprawia ból. A ty w dalszym ciągu, z dobrego serca, będziesz przynosił jedzenie. Z czasem nogi tego 

kogoś osłabną jeszcze bardziej i stawanie będzie coraz boleśniejsze. Ty z dobrego serca nadal 

będziesz dostarczał pożywienie. No i na koniec, przez twoje dobre serce, taka osoba zostanie przy-

kuta do łóżka i już nigdy nie będzie mogła chodzić. Twoje dobre zamiary wyrządziły szkodę. 

 Życzliwość to: 
• bezkonfliktowość, 
• chęć, 
• dobroć, 
• dobroduszność, 
• dobrotliwość, 
• koleżeńskość, 
• łagodność, 
• łaskawość, 
• miękkość usposobienia, 
• otwartość, 
• pobłażanie, pobłażliwość, 



• poczciwość, 
• przychylność, 
• przyjacielskość, przyjazne odnoszenie się do kogoś, 
• przyjazne usposobienie, przychylność, 
• serdeczność, serdeczny stosunek, 
• słodycz charakteru, 
• sympatia, 
• uczynność, 
• uprzejmość, 
• zrozumienie, 
• życzliwy stosunek względem kogoś, przychylne nastawienie. 
 

Ćwiczenie I 

Zastanów się i opisz co zrobiłeś ostatnio bardzo odpowiedzialnego. Napisz jak 

wpłynęło to na Twoje samopoczucie? 

Ćwiczenie II 

Napisz w jaki sposób możesz stać się bardziej uczynny: 

- dla społeczności w której żyjesz 

- dla planety i środowiska 

 

 
 


