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PORUSZENIA (cz. 2) 

感情波动（第二部分） 

 

Pan Bóg ma swoje plany wobec każdego człowieka i chce doprowadzić go do celu. Natomiast człowiek jest 

zaproszony do współpracy z Bogiem.  

Św. Ignacy Loyola do czasu choroby sam działał i decydował o swym życiu. Dopiero w czasie choroby Ignacy 

uświadomił sobie, że to Pan Bóg prowadzi jego życie. Wtedy Ignacy podjął decyzję, że całkowicie odda się 

w ręce Boga, i tak też uczynił. Pan Bóg pouczał go stopniowo, że to Bóg powinien być na pierwszym miejscu 

w życiu człowieka. Oddać się w ręce Boga oznacza przyjąć to, co Pan przygotował dla człowieka. 

上主天主为每个人都有自己的计划，并希望带他实现目的。所以人是被邀请与天主合作。 

圣依纳爵罗耀拉在生病之前，独自行动并决定自己的人生。只是在他生病期间，依纳爵才意识到是

上主天主在引领着他的生命。这时，依纳爵决定，他将自己完全交托在上主手中，当然他也这样做

了。上主逐步地教导他——天主应该在人生命中高居首位。交托在天主手中意思就是，接纳天主给

人准备的一切。 

 

Swoje doświadczenia wewnętrzne Ignacy zapisał w Ćwiczeniach Duchownych, jako reguły rozeznawania 

duchowego. W numerze 313 Ćwiczeń duchownych (CD 313) św. Ignacy pisze, że reguły o rozeznawaniu 

zajmują się różnymi poruszeniami wewnętrznymi, które pojawiają się w duszy. Są to pocieszenia i 

strapienia wywołane przez dobrego lub złego ducha.  

依纳爵把自己的内在感情波动记述于神操中，作为分辨神类的规则。 

在神操313号中圣依纳爵写道，关于分辨神类的规则包括在灵魂上所引起的各种推动：它们是由善

神或恶神所引起的神慰和神枯。 

 

Mówiąc o poruszeniach, św. Ignacy ma na myśli przepływ różnych myśli, wyobrażeń, skojarzeń itp. a takż

e różne uczucia, takie jak miłość, lęk, pokój, smutek, radość. Myśli i uczucia mogą pomagać w rozwoju 

wiary, nadziei i miłości lub mogą ten proces utrudniać. Mogą pomagać lub przeszkadzać w podejmowaniu 

decyzji zgodnych z wolą Bożą; mogą nas zbliżać lub oddalać od pełnienia woli Bożej. Ignacy, mówiąc o 

poruszeniach wewnętrznych, wyróżnia pocieszenie (pociechę duchową) i strapienie duchowe. W Regułach 

o rozeznawaniu duchów, w CD 316 i 317 opisuje te doświadczenia.  



说到推动，圣依纳爵有各种思想，思考，联想等以及爱，恐惧，和平，悲伤，喜悦等各种感觉的推

动。思想和感情可以帮助或阻碍信德，望德和爱德的成长。在作出合乎天主旨意可抉择上帮助或阻

碍；帮助我们接近或远离完成天主的旨意。依纳爵讲述到关于内在波动时，区分神慰和神枯。在关

于分辨神类规则中，在神操 316 和 317中描述这些经验。 

 

W numerze 32 ĆD Ignacy wyjaśnia, że w człowieku są trzy rodzaje myśli: 

A/ Jedne pochodzą od samego człowieka, ich źródłem jest wolność i wolna wola człowieka;  

B+C / Dwie inne pochodzą z zewnątrz: od ducha dobrego lub ducha złego.  

Można wyróżnić: 

myśli należące do naszej świadomości psychologicznej (myśli osobiste),  

myśli związane z naszą świadomością moralną (dobro i grzech)  

myśli związane z naszą świadomością duchową (podsuwane przez duchy dobre i złe).   

在神操第32号中依纳爵解释说人的思想有三种： 

 A/ 第一种来自人自己的，出自我本人的自由和意志； 

 B+C/ 另外两种来自外界， 一种来自善神， 另一种来自恶神。 

可以这样区分： 

—— 属于我们的心理意识的想法（个人想法）， 

—— 与我们的道德意识有关的想法（善与恶） 

——与我们的精神意识有关的想法（由善神和恶神促使）。 

 

Świadomość psychologiczna jest przeżywana w codziennym życiu i refleksji nad swoim zachowaniem. 

Odczuwamy gniew, strach, zniechęcenie, spokój, które pomagają nam w podejmowaniu decyzji lub je 

utrudniają. 

Świadomość moralna - gdy żyjemy Ewangelią i przykazaniami Bożymi i kościelnymi, to towarzyszy nam 

radość i wielkie pragnienia oraz świadomość grzechów i poczucie winy.   

Mówiąc o pocieszeniu i strapieniu Ignacy miał na myśli świadomość duchową, a nie świadomość 

psychologiczną i świadomość moralną. Doświadczamy emocjonalnie radości lub smutku, które trwają lub 

ulegają zmianie, przez które Bóg przekazuje nam swoją wolę. 

Wszystkie trzy świadomości są w nas i są ze sobą powiązane i zależne od siebie. Dobrze uformowana ś



wiadomość psychologiczna i moralna jest podstawą rozwoju świadomości duchowej. 

心理意识在日常生活中度过的，并反映在自己的行为上。我们感到愤怒，恐惧，沮丧和平静，这有

助于或阻碍我们做出决定。 

道德意识——当我们遵守福音以及天主和教会的诫命时，我们伴随着喜悦和极大的渴望，以及罪恶

的意识和感触。 

说到神慰和神枯，依纳爵的意思是精神意识，而不是心理和道德意识。我们在情感上经历了持续或

改变的喜悦或悲伤，天主通过这些喜悦或悲伤向我们传达了祂的意志。 

所有这三种意识都在我们内，并且彼此相关且相互依赖。良好的心理和道德意识是精神意识发展的

基础。 

 

Dlatego człowiek powinien:  

otworzyć się na doświadczanie wewnętrznych poruszeń, uświadomić je sobie i zaakceptować je; 

poznać je – zrozumieć co oznaczają – skąd są i dokąd prowadzą;  

podjąć decyzję – “iść za” danym poruszeniem i działać zgodnie z tym, co podpowiada lub odrzucić je. 

 因此，人应该： 

  开放体验内在的推动，意识到并接受它们； 

  认识它们——了解它们的意思——它们来自哪里以及导向哪里； 

  做出决定——“跟随”推动并根据它告诉的内容采取行动或拒绝它。 

 

Emocje a poruszenia wewnętrzne (rozeznanie) 

        2.  情绪和内在推动 （分辨） 

Poruszenia wewnętrzne są odczuwane w sferze emocji, uczuć. Emocje są odczuwane jako tendencje, która 

skłaniają nas ku temu, co jest odczuwane jako dobre i odpychają od tego, co odczuwamy jako złe.  

Najpierw spontanicznie doświadczamy uczuciowej oceny rzeczywistości, dopiero później następuje 

racjonalna ocena. Najpierw oceniamy coś jako dobre dla mnie, przyjemne, podoba mi się lub nie. 

Zatrzymanie się na poziomie tej oceny nie poprowadzi nas do trwałej decyzji i konsekwentnego zaangaż

owania. Do podjęcia trwałej decyzji i konsekwentnego zaangażowania potrzebna jest ocena racjonalna: 

potrzebuję przemyśleć i ocenić moje pragnienia i uczucia w świetle rozumu oraz wartości, którymi żyję i 

celu, do którego zmierzam.  



内在推动是在情感和感觉领域中感受到的。情绪被认为是一种趋向，它引导我们走向被认为是好的

事物，并使我们远离被认为是不好的事物。 

首先，我们经历了对现实的自发情感评估，之后才是理性评估。首先，我们判断某些东西对我来说

是好的，令人愉快或者不喜欢。保持这种评估水平不会导致我们做出持久的决定和一贯的承诺。为

了做出持久的决定并始终如一地做出承诺，需要理性的判断：我需要根据我的理由，我所遵循的价

值观和我追求的目标来考虑和评估自己的欲望和感受。 

 

Potrzebuję nauczyć się oceniać rzeczywistość nie tylko w świetle tego, czy coś jest przyjemne i dobre dla 

mnie, bo to jest egoizm, ale w świetle wartości i celów, dla których żyję i które pragnę realizować w moim 

życiu. Ocena emocjonalna i racjonalna łączy się z motywacją, która pobudza nas do podjęcia działania.  

 我不仅需要根据事物是否令人愉快和对我有益（因为这是自私）来判断现实，还需要根据我所生

活和追求的价值观和目标来学习判断现实。情感和理性评估与促使我们采取行动的动机相结合。 

 

Część naszej motywacji jest świadoma, a pozostała jest uwarunkowana podświadomością. W podś

wiadomości są elementy przedświadome i nieświadome. Elementy przedświadome można odkryć dzięki 

refleksji i medytacji, a nieświadome można poznać korzystając z pomocy psychologa.  

我们的部分动机是有意识的，而我们的某些动机是潜意识的。在潜意识里有先知和潜意识的元素。

可以通过反思和默想来发现前意识的元素，并且可以在心理学家的帮助下发觉潜意识的元素。 

 

 Skąd bierze się podświadomość? Poprzez mechanizm obronny represji człowiek wyklucza z pola swojej ś

wiadomości trudne doświadczenia, odczucia i wspomnienia. Czyni to w sposób automatyczny, nieś

wiadomy, spychając je w podświadomość i przyczyniając się jednocześnie do jej powstawania. W człowieku 

tworzy się pamięć emocjonalna, która gromadzi w sobie wyparte potrzeby, uczucia, wspomnienia. 

Zapominamy o wydarzeniach, ale w podobnych sytuacjach pojawiają się uczucia, których źródeł nie znamy 

i nie rozumiemy. Pogłębiona refleksja oraz rozmowa z psychologiem może pomóc nam dotrzeć do tych 

dawnych wydarzeń i uczuć, by lepiej zrozumieć to, co przeżywamy obecnie.  

 潜意识从何而来？通过压抑的防卫机制，一个人可以从他的意识领域中排除困难的经历，感觉和

记忆。它会自动地，无意识地将其推入潜意识，并同时促进其形成。情感记忆是在人体内产生的，

它本身会积淀压抑的需求，感觉和记忆。我们忘记了事件，但是在类似的情况下，会产生感觉，我

们不了解和不了解这些消息的来源。深入思考并与心理学家交谈可以帮助我们了解那些过往的事件

和感受，以更好地了解我们今天正在经历的事情。 

 

 Aby dobrze rozeznawać i podejmować właściwe decyzje, konieczne jest osiągnięcie pewnego stopnia 



dojrzałości emocjonalnej. Trzeba umieć znieść wewnętrzne napięcie, poznawać i zrozumieć to, co się prze

żywa i dlaczego, oraz nawiązać dojrzały kontakt ze swoimi emocjami.  

Oznacza to, że trzeba się nauczyć odczuwać i nazywać swoje emocje, żyć z nimi i “poznać ich język” tak, by 

pomagały nam żyć według wartości.  

Do dokonania dobrego rozeznania i wyboru potrzebne jest kierowanie się oceną racjonalną, a nie tylko 

emocjonalną.  

为了很好地辨别并做出正确的决定，必须达到一定的情感成熟度。必须能够忍受内在的张力，知道

并了解自己的经历以及原因，并正确地接触自己的情绪。 

这意味着必须学会感受和命名自己的情感，与他们生活在一起并“认识他们的语言”，以便它们帮助

我们根据价值而生活。为了做出明智的判断和选择，需要遵循理性的指导，而不仅仅是情感的判

断。 

 

W numerze 1 Ćwiczeń Duchownych św. Ignacy mówi, że mamy “pozbyć się nieuporządkowanych przywią

zań, a gdy się ich już pozbędziemy, [mamy] szukać woli Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia 

tak, by zbawić duszę”, a w nr 21 pisze, że celem CD jest “odniesienie zwycięstwa nad samym sobą i uporzą

dkowanie swego życia tak, by nie ulegać jakiemukolwiek nieuporządkowanemu przywiązaniu” (CD 21).  

Upraszczając, “przywiązania”, o których pisze św. Ignacy, to m.in. emocje, które nas ku czemuś pociągają, 

pchają lub odpychają. Przywiązania, którym człowiek ulega, a które nie są ukierunkowane na cel naszego ż

ycia, Ignacy nazywa nieuporządkowanymi. Trzeba, by  człowiek wszedł w kontakt ze swoimi emocjami, 

uczuciami i przywiązaniami, by je kontrolował i osiągnął pewien stopień obojętności, a więc wolności.  

在神操第一号中依纳爵说我们将 “整顿料理自己的灵魂，驱除偏情，觅得天主的圣意，从而调整自

己的生活，救得个人灵魂”，他在第21号中写道，神操的目标是“得胜自己，料理一己的生活， 在有

所定夺时，决不为任何悖理之情所蒙蔽。”（神操21）。 

 简单地说，关于私欲偏情（“依恋”）圣依纳爵这样写道，其中情绪吸引向往某事物，推动或者排

斥。人屈从的依恋，不是针对我们生活目标的，依纳爵称为偏情/无序的。需要人与自己的情绪，感

情和依恋接触，以控制它们并获得一定程度的冷漠，从而获得自由。 

 

Jezus odkupił całego człowieka i oczekuje też, że człowiek całym sobą, także swymi uczuciami, odpowie na 

Jego wezwanie i zaproszenie. Zgłębiając historię zbawienia spotykamy Boga, który całym sobą angażuje si

ę w świat i relacje z człowiekiem. Boże działanie pełne jest intensywnych uczuć. 

Dojrzałe przeżywanie siebie i swego chrześcijaństwa zakłada zdrowe doświadczanie i wyrażanie swoich 

uczuć. Ewangelia często nas zaprasza do tego, by przyjąć Dobrą Nowinę całym sobą, ciesząc się, smucąc, 



płacząc, oburzając się na zło itd.. Jezus zaprasza nas do uczestnictwa w Jego misji, w której jest wymagane 

zaangażowanie uczuciowe: pocieszać smutnych, niepokoić tych, którzy żyją w zakłamaniu i obłudzie. Sam 

Jezus wzrusza się i raduje, współodczuwa i lituje się nad cierpiącymi, smuci się i płacze, złości się i wyraża 

gniew. 

Emocje są odczuwane przez osobę, a więc przez nasze zmysły i percepcję. Powstają spontanicznie, niezale

żnie od naszych działań i nieraz wbrew naszej woli. Po prostu przychodzą, odczuwamy je, pojawiają się i 

czasem nie zdajemy sobie sprawy dlaczego i jak. 

 

耶稣基督救赎了整个人，并期望人以包括感情在内的整个自我，来回应耶稣的呼唤和邀请。研究救

恩历史我们就与天主相遇，而天主全心全意与世界和人交际。天主的满怀强烈感情行动。 

成熟活出自我和自己信德必要条件是情绪的体验和表达都要健康。福音经常鼓励我们以整个自我接

纳喜讯：喜着、苦着、哭着，对恶行发怒等。耶稣基督欢迎我们参与祂的使命，为此，需投入自己

的感情：安慰悲伤的，打扰那些生活在虚伪和伪善中的人。耶稣基督也感受苦乐悲喜，同情和怜悯

那些受苦的人，觉得不高兴、痛哭流涕，发脾气且表达愤怒。 

人是通过感觉官能和感觉而认知情绪的。情绪自发而生，与我们的行动无关，甚至会违背我们的意

愿。情绪简直就是来到，我感觉到它，经常在感情到来时我们不清楚为何如何？    

 

Praca nad uczuciami  

Uczucia są w nas, ale nie są nami: ja nie jestem lękiem, radością, nienawiścią itd.. Na ich obecność w nas 

i na ich siłę odczuwania mają wpływ przeróżne czynniki.  

如何善用情绪（或者：情绪的管理） 

我们有感情，而我们并不是感情，亦即：我与恐惧感、喜乐感、仇恨感不是一体。感情在心内的存

在与否、感受的强度，依赖于各种各样的因素。 

 

Doświadczanie uczuć   

Doświadczanie uczuć, emocji nie jest ani dobre ani złe. Są to subiektywne znaki, które coś mówią o mnie, 

o tym co się we mnie dzieje. Pomagają mi dostrzec pewne niebezpieczeństwa czy zauważyć czyjąś troskę i 

miłość. Trzeba te znaki zauważyć i odpowiednio odczytać. 

情绪的体验 

体验情绪本身不讲好坏。感情只是一种主观的迹象，表明我一些方面，我心内的波动而已。感情会

帮我意识到一些风险或注意到他人的关照、爱。必须要注意到这些迹象。 

 



Wyrażanie uczuć i emocji 

Jestem odpowiedzialna nie za samo odczuwanie emocji, ale za ich wyrażanie. To ode  mnie zależy co z 

danymi uczuciami zrobię.  Czując złość i zdenerwowanie, mogę:   pozostawać w milczeniu, mówić 

podniesionym głosem, krzyczeć, płakać, albo też negować swe uczucia, zaprzeczać temu co czuję i udawa

ć spokojną i opanowaną. I za takie postawy i reakcje ponoszę odpowiedzialność. Ode mnie zależy jak do 

uczuć podejdę i co z nimi zrobię, jak je wyrażę.  

感情和情绪的表达 

我对感情的体验不负责任，但是对感情的表达就负责人。如何处理我感情取决于我自己的决定。当

感到愤怒、紧张，我有选择：可保持沉默，可大声大叫，哭泣，也可以否认自己体验的感情，否决

心内实际的状态，假装平静和冷静。对这些姿态我都负责人。如何面对我的感情，如何处理它们，

如何表达它们， 都依赖于我的决定。 

 

Sposoby wyrażania uczuć: 

Tłumienie uczuć, które polega na tym, że ktoś nie przyznaje się do pewnych uczuć lub sobie ich nie uś

wiadamia bądź nie chce ich sobie uświadomić. Na zewnątrz przyjmuje pewne pozy, maski lub pokazuje inne 

uczucia niż te, które odczuwa wewnątrz. Jest to życie w nieprawdzie.  

感情表达方式 

压制感情：否认或无法认知某些感情的存在，或不愿意意识到某些感情已存在的状态。外观表现一

种姿势，戴上面具，或者表现出不是内心的感觉，而是另一种感情。这是一种虚伪心理状态。 

Projekcja, gdy ktoś nie przyznając się do swoich uczuć może je w sobie negować i równocześnie wmawia 

je innym, projektując/przerzucając własne uczucia na innych: „to on się denerwuje, ona jest zazdrosna, oni 

mnie nienawidzą, a nie ja”.  

投射感情：不愿意承认自身情感，在否认自己有这些情感同时，将其赋予他人，投射到他人身上。

“不是我，是他着急、她妒忌，他们恨我”。 

Jeszcze inne osoby przez tłumienie uczuć stają się spięte, sztywne i sztuczne. Kontrolują je w sposób 

przesadny, odcinają się od nich i nie mają z nimi kontaktu. Stłumione uczucia często przyjmują formę 

somatyzacji: bólu głowy, serca, kręgosłupa lub innych dolegliwości.  

某些人因压制情感而变得紧张、拘谨、做作。过于压抑情绪，对感情关闭，连接不上自己的感受。

压抑感情往往可产生躯体化表现：头疼、心疼、脊椎疼等疾病。 

 

Wyrażanie uczuć w sposób niekontrolowany. W tym przypadku ktoś dostrzega swoje uczucia, akceptuje je 



i coś z nimi robi, ale czyni to w sposób niedojrzały. Spontanicznie idzie za swymi uczuciami, nie reflektuje 

nad nimi i nie kontroluje ich. Stopniowo staje się zdominowany przez uczucia i zależny od nich; nie liczy się 

z wartościami, Bogiem i drugim człowiekiem. “Liczę się tylko ja i to co odczuwam”. Jeśli człowiek działa w 

podobny sposób - bezrefleksyjnie, miotany swymi emocjami - traci wrażliwość na to, co przeżywa drugi czł

owiek i może go nawet krzywdzić. 

感情表达不克制：人已认知、同意自己怀有某种感情，但感情管理缺乏成熟。是纵情跟随自己的感

情，盲动，不会掌控感情。步骤感情回支配人，人逐步依赖感情，不再考虑价值、天主、他人。

“只有我和我的感觉才是最重要的”。如果如此盲动，感慨万千，会逐步对近人感情的毫无敏感，甚

至可能会伤害别人。 

 

Dojrzałe podejście do uczuć polega na wyrażaniu uczuć w sposób kontrolowany. Najpierw trzeba sobie 

swoje uczucia uświadomić, nazwać je i zaakceptować. Uświadomione i zaakceptowane uczucia trzeba 

wyrazić w sposób, który liczy się z wartościami oraz z miłością i szacunkiem do drugiego człowieka.  

Trzeba się pytać: Co w tej sytuacji uczyniłby Jezus, jak On by postąpił? I wtedy można w odpowiedni sposó

b wyrazić swą złość, niezadowolenie, ale nie po to, by się zrewanżować, poniżyć i skrzywdzić, ale po to, by 

pomóc sobie i komuś drugiemu.  

成熟处理感情的意思是学会手控表达情感。首先，须认知、命名和接纳自己的情绪。已意识到，接

收且允许感情后，应在尊重价值观，爱护和尊重对方条件下来表达感情。 

必须问自己：耶稣在此情况下会如何行动？ 这样可以有能力以适宜的方法表达自己愤怒、不高兴，

表达目的并非为报仇、耻辱或伤害他人，而是为了帮助自己和别人的。 

 

Werbalizacja, to wypowiadanie, mówienie o swoich uczuciach nie tylko z osobą, której moje uczucia dotycz

ą, ale także z osobą postronną - terapeutą, kierownikiem duchowym. Ważne, by była to osoba, która 

pozwoli uczucia wyrazić, zaakceptuje/przyjmie je, pomoże je zrozumieć i zinterpretuje. Tego rodzaju 

wypowiedzenie się daje wolność i umożliwia zdrowy dystans do samej siebie i swoich uczuć.  

口语化表达：不仅在与情绪有关的人士沟通中说明，讲述自己的感情，另须与心理学家、心理咨询

师、神师等第三方人讨论感情。关键的是要找一个会协助你表达感情的人，一个可接纳，帮你理

解，加以解释这些情绪的人。这种口语交际给予自由，让人对自己和自己的感情保持健康的心里距

离。 

 

Nad uczuciami trzeba pracować, werbalizować, oceniać, rozumieć, dialogować z nimi, by zrozumieć, co 

oznaczają i ku czemu prowadzą. Emocje nie powinny zdominować naszego myślenia i działania, i nie 

powinny ograniczać życia wartościami. Przeciwnie: otrzymywane przez emocje sygnały mogą pobudzać nas 



do częstej refleksji i życia coraz bardziej świadomego; mogą być wykorzystane, by z coraz większym 

oddaniem i wielkodusznością służyć Panu Bogu i ludziom.  

Proces:  odczuwać – nazywać – akceptować  – rozumieć – wyrażać. 

Znajomość swoich uczuć i umiejętność ich wypowiedzenia, daje większą możliwość radzenia sobie z nimi 

i panowania nad nimi.  

情绪需要功夫，需要以词表达，加以评估，了解，与感情进行对话，以更好的理解某感情的意义和

引到走向为何。情绪不得支配我们思考和行动，不得限制我们价值生活。反而，所有以情绪形式而

接收的信号可促使我们常常反思，以便更有意识地度生活。可用感情来慷慨赴义地侍奉天主服务邻

人。 

过程：感受 –命名 – 接纳  – 了解 – 表达。 

对自己情绪的了解，表达情绪的能力，都使我们能够更好的面对、控制心内感情。 

 

 

 


