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„Perfekcja nie jest standardem… 

To przeszkoda.” 
Autor nieznany 

 

Perfekcjonizm – niepożądany towarzysz. 

Paulina Lichwa-Grabska – pedagog 

Materiał edukacyjny dla rodziców i nauczycieli. 

 

Ostatnie dwa miesiące to czas wzmożonego trudu dla większości z nas. Nierzadko sytuacja 

wymusiła na nas podjęcie nowych wyzwań w postaci pracy zdalnej z wykorzystaniem zupełnie 

nieznanych narzędzi informatycznych. Stało się to niemalże z dnia na dzień. Nie tylko nieznane 

dotąd techniki informacyjne czy niedoświadczony wcześniej przez większość home office stały 

się tym zaskakującym „nowym i nieznanym”, ale również niejednokrotnie zupełne 

przeorganizowanie oswojonego już (a więc bezpiecznego) dnia codziennego.  

Dla większości rodziców z pewnością czas ten przyniósł dodatkowo zupełnie inny rytm dnia, 

złudę wykonywania jednocześnie kilku działań - przejęcie części obowiązków procesu 

nauczania dzieci, opieki nad najmłodszymi, a to wszystko równocześnie z pracą na etacie.  

Czy w tej trudnej sytuacji potrafimy postawić sobie zadanie wykonania tych wszystkich zadań 

wystarczająco dobrze? Czy może uparcie dążymy na każdym z tych pól do doskonałości? Czy 

czujemy, że zaczyna nas to męczyć, a może wręcz niszczyć? Innymi słowy, czy staramy się być 

wielokierunkowo perfekcyjni, (nie wyobrażamy sobie, by odpuścić trochę, coś zawalić, by 

wykonać nie na 100%, a na 60%). Być może uznajemy, że efekty naszej pracy mają być 

najlepsze jak to tylko możliwe, że to jest oczekiwane, a może wręcz chwalebne… Czy 

dostrzegamy wobec tego w swoim działaniu i myśleniu strategie perfekcjonistyczne? 

Perfekcjonizm jest pojęciem używanym powszechnie w życiu codziennym. I może dlatego też 

wydaje się wielu czymś zupełnie niegroźnym. Wskazuje na postawę, która dokładność 

wykonywanych czynności stawia na najwyższym miejscu. Oznacza to również wyznaczanie 

bardzo wysokich standardów i dążenie do ich osiągnięcia. Pojęcie to nie jest jednak 

jednoznaczne. Możemy wyróżnić perfekcjonizm konstruktywny i perfekcjonizm destruktywny. 

Osoba przejawiająca perfekcjonizm konstruktywny – a więc zdrowe pragnienie rozwoju -  

charakteryzuje się z reguły wysoką samooceną, traktuje niepowodzenia jako okazję do nauki 

i potrafi wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Oprócz tego, że ma wysokie standardy pracy, 

czerpie radość nie tylko  z osiąganych celów, lecz także z samego procesu dochodzenia do nich. 

Towarzyszy jej odczucie przyjemności, niski poziom lęku. Natomiast osoba, która 

charakteryzuje się perfekcjonizmem destruktywnym często wyznacza sobie nierealne cele. 

Koncentruje się głównie na zdobyciu wyniku najlepszego z możliwych, z pominięciem 

czerpania satysfakcji z procesu dochodzenia do celów. Odczuwa ten stan jako męczący. 

Nieustannie obawia się porażki, która jest dla niej potwierdzeniem jej braku wartości jako 

człowieka. Krytykę innych odbiera bardzo personalnie. Niestety granica przebiegająca między 
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tymi dwoma rodzajami perfekcjonizmu jest bardzo cienka, dla niektórych badaczy wręcz nie 

istnieje. 

Wysokie nasilenie perfekcjonizmu może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń: problemów 

z odżywianiem, depresji, zachowań obsesyjno-kompulsywnych, problemów w relacjach. 

Wielu perfekcjonistów uważa jednak, że cecha ta jest pozytywna i pożądana, chętnie do niej 

publicznie się przyznają. Wydaje się, że dzięki niej osiągają sukcesy i są profesjonalistami 

w swojej dziedzinie. Niestety przeważnie fatalnie wpływa ona na zdrowie (stres) i przez 

niektórych badaczy jest uważana wprost za chorobę (zaburzenie obsesyjno-kompulsywne). 

Jeśli zastanawiasz się, czy masz tendencje do strategii perfekcjonistycznych, zachęcam do 

szczerego zastanowienia się nad poniższymi stwierdzeniami, na ile urzeczywistniają się one 

w Twoim życiu. 

10 sygnałów ostrzegawcych perfekcjonizmu: 

• Jeśli popełnisz jakiś błąd, długo nie możesz przestać o nim myśleć. 

• Lubisz rywalizować i trudno ci się pogodzić z tym, że poszło ci gorzej od kogoś. 

• Robisz coś „tak, jak należy”, albo nie robisz wcale. 

• Wymagasz, by inni również byli idealni. 

• Nie poprosisz o pomoc, jeśli uważasz, że mogłoby to być uznane za twoją słabość. 

• Kontynuujesz zadanie, które inni już dawno skończyli. 

• Zawsze znajdujesz błędy innych ludzi, zwracasz im uwagę, jeśli się mylą. 

• Zdajesz sobie sprawę z wymagań i oczekiwań innych ludzi. 

• Jeśli istnieje możliwość popełnienia błędu w obecności innych ludzi, jesteś tego 

nadmiernie świadoma/my. 

• Zauważyłaś/łeś błąd w tytule testu       

Niestety po przekroczeniu pewnego progu dążenia do doskonałości, czujemy, że zaczyna nas 

ono niszczyć. Starając się być perfekcyjnymi w jednej dziedzinie, zaniedbujemy drugą, 

w następstwie działanie to prowadzi do zaburzenia równowagi życiowej. Najczęściej 

perfekcjonizm urzeczywistnia się w sferze zawodowej, natomiast tą zaniedbywaną dziedziną 

jest przeważnie rodzina. 

Jak w takim razie odróżnić perfekcjonizm, który nie jest pożądanym towarzyszem naszego 

życia od zdrowego dążenia do samorozwoju? Otóż przy perfekcjonizmie oceniamy swoje 

działania przeważnie w skali zero-jedynkowej. Myślenie w kategoriach „wszystko albo nic” 

bywa również nazywane myśleniem czarno-białym, spolaryzowanym lub dychotomicznym. 

Powoduje ono, że patrzymy na daną sytuację w kategoriach skrajności, a nie kontinuum. Jeśli 

na przykład umyłam przed chwilą okno, a po chwili dostrzegę na nim plamkę – to będąc 

perfekcjonistą pomyślę: „Mam brudne okno, to moje mycie nic nie dało”. Konsekwencją 
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takiego myślenia jest skazanie się z góry na niepowodzenie. Niezależnie od tego, ile wysiłku 

wkładamy w osiągniecie celu, nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Myślenie spolaryzowane 

prowadzi także do braku akceptacji dla wieloznaczności. Tymczasem życie niesie ze sobą wiele 

doświadczeń i spraw, dla których nie ma jasnego rozwiązania. Perfekcjonista stosuje różne 

strategie, aby zapanować nad tym niekomfortowym dla niego napięciem. Może starać się 

nadmiernie kontrolować siebie i otoczenie, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Są i tacy, 

którzy wychodzą z założenia, że skoro życie jest nieprzewidywalne i nie mogą mieć nad nim 

całkowitej kontroli, to powinni pozbyć się odpowiedzialności całkowicie. Wolą oddać kontrolę 

komuś innemu i pozostać bierni. Co to oznacza? Perfekcjonista uzna cel za osiągnięty, gdy 

przedsięwzięcie, którego się podjął, zrealizowane zostanie dokładnie tak, jak sobie 

zaplanował, w najmniejszych niemalże szczegółach, zgodnie z wyśrubowanymi, przez samego 

siebie najczęściej, standardami. Natomiast jeśli o jakiś ułamek cel zrealizowany został 

w niewystarczającym stopniuj – cel nie został osiągnięty wcale. Dla perfekcjonisty w zakresie 

efektów jego pracy świat jest czarno – biały, albo coś jest zrobione dobrze, albo całkowicie źle. 

U człowieka który stawia na zdrowy samorozwój, wygląda to zupełnie inaczej, pewne 

niedociągnięcia w rezultacie wykonanego zadania traktuje on jako informacje zwrotne – co 

mogę w takim razie poprawić kolejnym razem. I – co ważne – czy warto? A więc podlega 

rozważeniu aspekt podjęcia wysiłku, który trzeba podjąć, by osiągnąć lepszy rezultat, zdrowo 

myślący perfekcjonista weźmie pod uwagę również decyzję o niepodjęciu tego działania, jeśli 

uzna, że nakład tej pracy byłby z jakichś względów (na przykład czasowych) nieopłacalny. 

Myślenie w kategoriach „wszystko albo nic” łatwo rozpoznać, ponieważ często zawiera 

w sobie określenia graniczne i wyrażające uogólnienia, takie jak nigdy, zawsze, wszyscy, każdy, 

wcale. Powoduje ono niezdrową samokrytykę i niekonstruktywną ocenę innych ludzi. 

Ćwiczenie 

Warto spróbować podważyć zasadność destruktywnych przekonań. Zastanów się, czy zdarza 

Ci się myśleć według zasady „wszystko albo nic”. Spróbuj opracować nowe normy i wartości, 

bardziej elastyczne i dotyczące raczej rozwoju niż perfekcji. Na początku może to nie być łatwe, 

gdyż trudno przekonać się do tego, że istnieje jakaś inna zasada, która będzie dla mnie 

korzystniejsza.  

Przykłady przeformułowanych twierdzeń: 

 

Myślenie spolaryzowane Myślenie elastyczne 

Zawsze powinienem być najlepszy Dzięki każdemu doświadczeniu, nawet 

porażce, uczę się czegoś o sobie, o świecie, 

w przyszłości mogę być skuteczniejszy. 

To, czego się podejmuję, muszę robić zawsze 

perfekcyjnie, lub nie zabierać się za to wcale. 

Jestem w porządku także wtedy, gdy nie 

osiągnę celu, który sobie wyznaczyłem. 
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Nigdy nie udaje mi się być do końca 

idealnym. 

Wystarczy być  dobrym. Wystarczająco 

dobrym. 

 

 

W niezdrowym perfekcjonizmie poczucie naszej wartości uzależniamy od naszych osiągnięć, 

przy zdrowym podejściu oddzielamy te dwie oceny. Perfekcjonista karmi się złudzeniem, że 

gdy osiągnie ideał w wykonanym działaniu, w końcu zaakceptuje siebie. Jest to jednak 

samooszukiwanie się, okazuje się, że w rzeczywistości te dwie kwestie nie mają ze sobą wiele 

wspólnego. Perfekcjonizm nie gwarantuje nam samoakceptacji. 

Dodatkowo perfekcjonista żyje przekonaniem, że na akceptację musi sobie zasłużyć. Przy 

nastawieniu perfekcjonistycznym to jest nieustanne, nieskończone zabieganie o akceptację. 

I cokolwiek by nie zrobił i tak w swojej ocenie, wg osobistych przekonań, nie będzie to jeszcze 

doskonałe, aby docenić samego siebie, lub by uznać, że mógłby być doceniony przez innych. 

Więc jest to droga donikąd…  

Wartość człowieka nie jest bowiem zależna od spełnienia warunków, które zostały 

postawione, czy to przez samego siebie, czy przez drugą osobę. Nie zależy ona również od 

tego, czy odnosimy sukcesy, czy też spotykają nas porażki. Wartość człowieka wynika z samego 

faktu, że jest się żywą istotą. Warto więc docenić siebie wyłącznie za to, że jest się człowiekiem, 

że żyje tu i teraz, starając się dążyć do szczęścia według swoich potrzeb i możliwości, na swój 

sposób. 

U podstaw perfekcjonizmu leżą błędy w myśleniu. Niewłaściwe przekonania to paliwo dla 

irracjonalnych interpretacji i nieprzyjemnych emocji, mi.in strach przed popełnianiem błędów 

jest głównym aspektem funkcjonowania perfekcjonisty. Jakiekolwiek niepowodzenie lub 

decyzja, która po pewnym czasie może okazać się niewłaściwa są dla niego nie do przyjęcia. 

Wynika to z faktu, że perfekcjonista nie traktuje błędów jako chwilowych potknięć dotyczących 

konkretnych sytuacji, lecz odbiera je jako globalny dowód potwierdzający jego 

niedoskonałość. 

Przykłady myśli i przekonań wyrażających obawy przed błędami: 

▪ Muszę za wszelką ceną unikać błędów. 

▪ Muszę być uważny i dokładny. 

▪ Muszę zwracać uwagę na szczegóły. 

▪ Muszę natychmiast zauważać błędy, aby móc jej poprawić. 

▪ Popełnienie błędu zasługuje na krytykę. 

▪ Błędy to coś złego. 

Każdy popełnia błędy, nawet ci najlepsi, a może właśnie najbardziej oni, ponieważ mają 

najwięcej odwagi, by próbować, odkrywać, wychodzić poza schematy i nie zniechęcać się 

niepowodzeniami. Thomas Edison powiedział kiedyś „Naszą największą słabością jest 

poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu jeden, następny 
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raz”. Czasem wystarczy dać sobie wewnętrzne przyzwolenie na popełnianie błędów 

i nadmiernie się nie oskarżać 

Ćwiczenie 

Zastanów się, czy za pomocą poniższych twierdzeń mógłbyś opisać siebie. 

1. Jeśli coś mi się nie udaje, oznacza, że jestem beznadziejny. 

2. Denerwuję się, jeśli popełniam jakiś błąd. 

3. Jeżeli ktoś wykonał jakieś zadanie lepiej ode mnie, to znaczy, że mi się w ogóle nie 

udało. 

4. Jeżeli nie robię czegoś tak dobrze jak inni, to znaczy, że jestem gorszy. 

5. Gdy mam rację, ludzie bardziej mnie szanują. 

6. Denerwuję się, jeśli popełniam jakiś błąd. 

7. To dla mnie porażka, jeśli nie robię czegoś najlepiej. 

Jeśli zgadzasz się z więcej niż połową powyższych stwierdzeń, może to wskazywać na to, że 

interpretujesz popełnianie błędów jako porażkę. W zmianie tych schematów może być 

pomocne następujące ćwiczenie. 

Ćwiczenie 

Pomyśl nad czynnościami, którym towarzyszy niepokój w momencie, kiedy zauważasz, że 

zrobiłeś coś niezbyt idealnie, a następnie je wykonaj, specjalnie popełniając błędy. Zapisz, jakie 

były konsekwencje takiego działania. 

Czy można kontrolować swoje zachowanie bez oceniania siebie? 

Tak, ten zdrowy sposób podejścia do siebie da się wytrenować. Chodzi o bezwarunkową 

samoakceptację. O miłość do siebie taką, jaką kocha się noworodka – nie oczekuje się od niego 

nic. Kocha się go za same istnienie. Moje zachowanie to coś innego niż ja – a więc chodzi o 

oddzielenie oceny siebie od oceny efektów swoich działań. Wtedy wewnętrzny dialog samego 

siebie ze sobą i komentarz – „moje działanie okazało się nieskuteczne, co mogę zrobić, żeby 

to następnym razem zrobić lepiej ?”mogą spowodować, że kolejny raz taka automatyczna myśl 

nie będzie miała wielkiego wpływu na nas samych. Sam fakt mojego istnienia świadczy o tym, 

że jestem tak samo (wystarczająco) ważny i dobry, jak inni ludzie.  

W jaki jeszcze sposób można wspomóc siebie, gdy przez lata utrwalony nawyk samokrytyki nie 

udaje się łatwo wytępić? Poprzez świadome i głośne, (czasem na piśmie) docenienie swoich 

mocnych stron i osiągnięć oraz poprzez przewartościowanie tak zwanych „porażek”. Kiedy nie 

osiągnę zakładanego celu, jakie mogę wyciągnąć wnioski na przyszłość, czego się nauczyłem, 

w jaki sposób to wzbogaciło moje umiejętności wiedzę, doświadczenie? 

Ważnym aspektem w pracy nad własnym perfekcjonizmem jest także wyrównanie 

standardów – nie wymagać od siebie więcej niż od innych. Warto zadać sobie pytanie: czym ja 

się różnię od innych, że tyle od siebie wymagam? Perfekcjonista często też stawia sobie 

nierealne cele -  stawianie realnych celów jest niezmiernie istotne w kontekście szacunku dla 
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siebie i swoich potrzeb, w tym pamiętania o swoich potrzebach (toaleta, posiłki, higiena 

osobista…). 

Warto także docenić pozytywne informacje zwrotne od innych ludzi – uznać je za prawdziwy 

komunikat. Kiedy krytykujemy siebie, myślimy w sposób zniekształcony, warto wtedy się 

zastanowić, czy ulegamy pewnym złudzeniom, czy wyciągamy pochopne wnioski, być może na 

podstawie jednego zdarzenia oceniamy siebie. Czy gdyby ktoś inny popełnił ten błąd, czy tak 

samo potępiałbym tego drugiego człowieka? Czy myślałbym o nim równie krytycznie, 

jak   sobie? 

Czy myślę w sposób zero-jedynkowy, czy jak coś nie jest doskonałe, to jest do niczego? Czy nie 

jest wystraczająco dobre? 

Ćwiczenie  

Przygotuj listę cech, które uważasz za swoje niedoskonałości. 

Zastanów się, czy na pewno chciałbyś wszystkie ograniczyć albo całkowicie wyeliminować. 

Rozważ, co mógłbyś wówczas stracić, a co zyskać. 

Następnie wypisz trzy swoje zalety i trzy swoje wady. Zastanów się, czy są sytuacje, w których 

te zalety mogą stać się wadami, a wady zaletami? 

Na przykład: drobiazgowość – przeszkadza w związku, ale pomaga w pracy. 

Jak widzisz, nie każda niedoskonałość oznacza wadę. Cecha, która w jednym kontekście 

przeszkadza, w innym może okazać się pomocna. Także to, czego ty sam w sobie nie lubisz 

i nie akceptujesz, innym może wydać się interesujące. 

Ćwiczenie  

Przypomnij sobie cel, którego nie udało Ci się osiągnąć.  

Spróbuj znaleźć konstruktywny wniosek z tej sytuacji. 

Ćwiczenie  

Sporządź listę swoich zasobów i sięgaj do niej często! 

Lista zasobów: 

1. Co w sobie lubisz? 

2. Jakie posiadasz pozytywne cechy? 

3. Co osiągnąłeś w życiu? 

4. Jakim wyzwaniom stawiłeś czoła? 

5. Jakie są Twoje daru lub talenty? 

6. Jakie zdobyłeś umiejętności? 

7. Co inni ludzie lubią lub cenią w Tobie? 

8. Jakie cechy lubisz/cenisz, a również je posiadasz? 

9. Jakie aspekty siebie byś docenił, gdyby były aspektami innej osoby? 

10. Jakie swoje małe pozytywne cechy lekceważysz? 
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11. Jakich złych cech nie posiadasz? 

12. Jak mogłaby opisać cię osoba, której na tobie zależy? 

Filtrowanie – czyli koncentracja na negatywnych aspektach sytuacji jest również cechą 

charakterystyczną myślenia perfekcjonisty. Polega ona na wyłuskiwaniu jedynie złych, 

niekorzystnych informacji, nie doceniając przy tym swoich sukcesów, a przeceniając porażki. 

W przypadku pochwały perfekcjonista często umniejszy jej znaczenie, wyjaśniając ją, na 

przykład, grzecznością komplementującego. Z kolei upomnienie będzie z reguły traktowane 

niezwykle poważnie i będzie miało duże znaczenie. Czy koncentruję się wyłącznie na 

słabościach, a pomijam mocne strony wykonanego dzieła, efektu pracy etc. (plama na lustrze 

w przykładzie powyżej)? 

Ćwiczenie 

Usiądź wygodnie i przenieś się w czasie. Zastanów się, czy wówczas twój problem, sytuacja, 

której obecnie doświadczasz będą miały takie znaczenie, jak dziś? Co będziesz myślał wtedy 

o swoich niedociągnięciach? Czy sądzisz, że inni będą wówczas pamiętali o Twoich 

niepowodzeniach? 

Jeśli dziś to zdarzenie jest dla ciebie trudne i obciążające, zastanów się, czy kiedyś, za X lat, 

dalej będzie emocjonalnie Cię tyle kosztować? 

Katastrofizowanie (tworzenie w myślach czarnych scenariuszy, bez brania pod uwagę innych, 

bardziej prawdopodobnych scenariuszy) można rozpoznać poprzez często używane słowa: 

straszne, okropne, beznadziejny, koszmarny, przerażający, najgorszy. Czy wyobrażam sobie 

następstwa wyłącznie w czarnych barwach lub obwiniam siebie za kwestie niezależne ode 

mnie („mogłem przewidzieć, że szef będzie przemęczony…”, „mogłem przewidzieć, że będzie 

padać deszcz”…)? 

Ćwiczenie 

Sporządź karteczki ze stwierdzeniami pomocnymi przy wychodzeniu z destrukcyjnego 

perfekcjonizmu. Najkorzystniej będzie je powycinać i powiesić w widocznym miejscu lub niech 

służą jako zakładki do książek. Poniżej wskazuję jedynie przykłady. Najlepiej stworzyć własne 

– one działają najskuteczniej! 

Chcę być wystarczająco dobry. 

Błąd to wspaniała okazja do nauki! 

Nic tak nie uczy, jak błędy. 

Jestem ok, nawet, jeśli moje dzieło nie jest idealne. 

Mam prawo do popełniania błędów. 

Dziś nauczyłem się, że… 
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Obecna sytuacja pandemii, izolacji, intensyfikacji obowiązków domowych i służbowych 

sprzyjać może wzmocnieniu destrukcyjnych tendencji perfekcjonistycznych. Poza wskazanymi 

powyżej ćwiczeniami zachęcam również do pamiętania o relaksacji bez poczucia winy 

i nieutożsamiania odpoczynku z lenistwem. To ważne, by w pierwszej kolejności dać sobie 

prawo do bycia człowiekiem, a dopiero później matką, ojcem czy pracownikiem.  

Każdy zasługuje na odpoczynek. 
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