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więcej znaczy lepiej, a nowe jest lepsze od tego, co już posiadamy, 
wyłącznie dlatego, że jest nowe. Jest to świat, w którym człowiek 
pozostaje stale niezaspokojony konsumpcyjnie – zawsze istnieją do-
bra, które mógłby mieć i które – zgodnie z logiką świata konsumpcji 
– powinien posiąść, aby jego status społeczny utrzymał się na do-
tychczasowym poziomie” (Mysona Byrska 2014:151). Utrzymanie 
statusu społecznego wyznaczonego przez posiadanie to tylko jeden 
z istotnych elementów tego modelu bogactwa. Dla pewnej części 
konsumentów uczestniczenie w pogoni za modnymi, najnowszymi 
trendami nie jest jedynie sposobem utrzymania statusu społeczne-
go, lecz staje się także próbą osiągnięcia szczęścia, która ostatecznie 
kończy się frustracją, niespełnieniem lub zawiedzionymi nadzieja-
mi. Jak wynika z badań Richarda Layarda, poczucie szczęścia rośnie 
wraz ze wzrostem dochodów jedynie na początkowym etapie, na-
tomiast kiedy podstawowe potrzeby zostają zaspokojone, to poczu-
cie szczęścia rośnie zdecydowanie wolniej niż zarobki (Layard 2005). 
Mniemanie że zaspokojenie pragnień i potrzeb jest możliwe poprzez 
posiadanie rzeczy zostało nazwane „nowym prawem do szczęścia” 
(Baudrillard 2006: 46). Jednak w ramach tego obowiązującego  
w świecie konsumpcji prawa nie chodzi o zaspakajanie realnych po-
trzeb i o docieranie do rzeczywistych pragnień, lecz o dążenie do 
realizacji tych potrzeb, które zostały wykreowane zgodnie z produk-
tami aktualnie obecnymi na rynku. 

Jak wskazuje Katarzyna Cikała-Kaszowska: „To, o czym powinien 
myśleć [konsument], jest z góry ustanowione przez bloki reklamowe 
i sławnych ludzi promujących odpowiednie wzorce życiowe. Stąd też 
przedstawiony tam jest odpowiedni obraz szczęścia. Szczęście ma 
pojawiać się po zakupie dóbr, podniesieniu jakości życia, ulepszeniu 
ciała, pojawieniu się w odpowiednich kręgach – tak postrzega te 
kwestie przeciętny konsument” (Cikała-Kaszowska 2016: 86). Nie-
stety wykreowanych czy też – jak by to wyraził Epikur – urojonych 
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Obecnie w świecie kultury zachodniej stan posiadania jest jed-
nym z wyznaczników nie tylko pozycji społecznej danej osoby, ale 
i ma wskazywać na jej ogólny dobrostan. Drogie gadżety prezen-
towane są w reklamach jako podnoszące wartość jednostki i przy-
noszące szczęście, dzieci chodzące w butach innych niż markowe 
bywają izolowane z grupy rówieśniczej z powodu swej niższości,  
a autorzy różnych podręczników z zakresu rozwoju osobistego 
próbują zaprezentować metody mające pomóc więcej zarabiać. 
Wyższe zarobki i ciągle zmieniająca się moda wciągają część spo-
łeczeństwa w konsumpcję, dając konsumentowi poczucie bycia 
bogatym. Należy wziąć jednak pod uwagę, że konsumpcja i posia-
danie dóbr materialnych to tylko jeden, bardzo powierzchowny, 
sposób rozumienia bogactwa. Bogactwo można także rozpatrywać 
w odniesieniu do wewnętrznych właściwości danego człowieka, 
jego stanu mentalnego i realizowanej przez niego pełni życia. Ta-
kie rozumienie bogactwa obecne jest w myśli Navisa Norda. Celem 
artykułu jest analiza dwóch modelów bogactwa, czyli konsumpcji 
oraz wewnętrznego bogactwa, w kontekście stawania się jednostką 
szczęśliwą.

Konsumpcja

Polski filozof i nauczyciel duchowości Navis Nord w książce 
Prosperity Training (Nord 2015) porównuje dwa modele bogactwa: 
jednym jest konsumpcja, nazywana także bogactwem konsumenta, 
drugim jest wewnętrzne bogactwo. Bogactwo konsumenta opisy-
wane jest przez współczesną literaturę naukową, której przedmio-
tem jest zjawisko konsumpcjonizmu. Przykładowo Joanna Mysona 
Byrska wskazuje, że świat konsumpcji jest światem, „w którym 
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jest tym, co układa całe życie takiego człowieka. Ze względu na 
wartość, która przewodzi jego życiu, nie zrobi on pewnych rzeczy, 
które w krótkotrwałej perspektywie mogą się wydawać korzystne. 
Nie będzie on innych okradać, wyzyskiwać, dominować, wciskać 
w szablonowe schematy, uprzedmiatawiać, ponieważ uznaje coś 
ważniejszego niż bieżące korzyści – np. uznaje budowanie dobrych 
i długotrwałych relacji z innymi. Jeśli ktoś realizuje w swoim życiu 
prawdziwą wartość, to nie pozwoli, by nadrzędną zasadą jego po-
stępowania były egoistyczne, chwilowe korzyści. Będzie wówczas 
własną wartość budować w oparciu o inne elementy niż zarobki  
i posiadane dobra materialne.

Jedną z istotnych charakterystyk wewnętrznego bogactwa 
wymienianą przez Norda jest świeżość. Świeżość jest związana 
z rozwijaniem obserwacji i poszerzaniem percepcji, a objawia się 
tym, że nawet na osoby, które znamy od wielu lat, czy na przed-
mioty, które posiadamy od dawna, patrzymy w taki sposób, jak-
byśmy je widzieli po raz pierwszy (Nord 2018a). Świeżość pozwala 
uchwycić, że rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, że to, co widzia-
ło się przed chwilą, już nie istnieje, bo pojawiło się nowe. Między 
innymi świeżość sprawia, że osoba przestaje być zainteresowana 
podążaniem za modą i ciągłym otaczaniem się nowościami, ponie-
waż samą otaczającą rzeczywistość postrzega jako świeżą i nową.
Kolejną charakterystyką wewnętrznego bogactwa jest znajomość 

swoich realnych potrzeb i optymalnego zakresu ich realizacji. Droga 
do wewnętrznego bogactwa to „droga do odkrycia realnych moż-
liwości” (Nord 2015: 287). Osoby, która realizuje taki ideał bogac-
twa, nie przekonają reklamy i celebryci, że ma ona taką czy inną 
potrzebę, ponieważ – będąc w kontakcie z samą sobą – jest w stanie 
zweryfikować pojawiające się w niej myśli dotyczące chęci posia-
dania jakiegoś przedmiotu czy wykonania reklamowanego działa-
nia. Między innymi z powodu rozpoznania i zaspakajania swoich 
realnych potrzeb, zmierza do stanu uspokojenia, nasycenia, pełni 
życia i spełnienia. Jest to stan przeciwny ekscytacji i niedającego 
się zaspokoić pędu za nowościami obecnymi w modelu bogac-
twa konsumenta. Powyższe elementy stanowią oczywiście jedy-
nie wybór z szerokiej listy pomagającej zrozumieć to zagadnienie.

Ideał wewnętrznego bogactwa w pewnej mierze przypomina 
ideał samorealizacji Abrahama Maslowa, który zwrócił uwagę na to, 
że osoby samorealizujące się odznaczają się charakterystycznym po-
dejściem do siebie, życia i świata. Niektóre wyróżnione przez niego 
cechy takich osób to: realistyczne nastawienie do świata, akceptacja 
samego siebie i innych ludzi oraz świata natury, kreatywność, bo-
gata osobowość, odporność na wpływy otoczenia, łatwe znoszenie 
samotności bez szkody dla siebie i bez przykrości, umiejętność do-
świadczania nowości oraz spontaniczność, postawa pokory i szacun-
ku wobec ludzi i zjawisk, głębokie relacje interpersonalne, posiada-
nie hierarchii wartości, etyczne zachowanie, odróżnianie środków 
od celów, umiejętność rozwiązania dychotomii pomiędzy egoizmem 
a brakiem egoizmu (Maslow 1968; Maslow 2006). Wiele wskaza-
nych, jak również pominiętych tu elementów wskazuje na zależność 
między doświadczaniem spełnienia i samorealizacji a urzeczywist-
nianiem w życiu ideału wewnętrznego bogactwa. Być może jest to 
związane z tym, że w obu modelach ważne jest odkrywanie swoich 
mocnych stron, a zatem możliwego pola bycia użytecznym dla in-
nych, realistyczne odniesienie do siebie i świata, z czym wiąże się 
porzucenie walki z rzeczywistością, jak również realizowanie tego, 

pragnień zaspokoić się nie da (Nord 2014). Na jedynie chwilowe 
poczucie zadowolenia z posiadania modnego gadżetu czy nawet 
drogiego, ale nieprzydatnego przedmiotu, wskazują liczne badania 
społeczeństwa konsumpcyjnego.  Często wymienianymi elementa-
mi, stanowiącymi charakterystykę konsumpcjonizmu, są: chciwość, 
chęć potwierdzania swojej pozycji i prestiżu, niezdrowa rywalizacja, 
zaspokajanie doraźnych zachcianek, marnotrawstwo, strach przed 
stratą, chęć realizacji wykreowanych potrzeb, podążanie za modą. 
Navis Nord, oprócz powyższych cech świata konsumpcji i jej modelu 
bogactwa, wskazuje na kilka mniej przebadanych zjawisk. Wszystkie 
one odnoszą się do poznawania tego, w jaki sposób zachowania 
konsumenckie pozwalają w akceptowalny społecznie sposób reali-
zować destrukcyjne tendencje tkwiące w człowieku.

Jednym z takich elementów jest  ekscytacja (pobudzenie) (Nord 
2015). Oczekiwanie na nowy produkt, wyszukiwanie najatrakcyjniej-
szych ofert, rabatów i promocji daje pojawiające się wciąż na nowo 
możliwości przeżywania ekscytacji. I choć emocje związane z eks-
cytowaniem się mogą być subiektywnie odbierane jako przyjemne  
i dające energię do działania, to – jak zauważa Navis Nord – ekscyta-
cja na dłuższą metę znieczula i powoduje konieczność dostarczania 
coraz silniejszych bodźców celem wywołania podobnego poziomu 
pobudzenia (Nord 2014). Innymi zjawiskami wskazanymi przez Nor-
da w kontekście bogactwa konsumenta są: brak świeżości, który po-
woduje, że osoba potrzebuje jej ekwiwalentu w postaci konsumpcji 
czegoś nowego, problem dominacji, idea, że to, co wartościowe, 
można kupić za pieniądze oraz przypadkowość, czyli to, że bogactwo 
konsumenta może być rozlosowane przez los i nie będzie wiązało 
się z rozpoznaniem własnych silnych stron, co umożliwiłoby po-
wtórzenie sukcesu (Nord 2015). Bogactwo konsumenta mieści się  
w obszarze przedmiotów, a przez to czyni jednostkę od nich zależną. 
Poczucie szczęścia, które jest dostępne w ramach tego modelu jest 
niezwykle krótkotrwałe. Opisane elementy charakteryzujące ideał 
bogactwa konsumenta sprawiają, że wcześniej czy później dążenie 
do uzyskania stanu szczęścia poprzez realizowanie tego modelu bo-
gactwa okaże się płonną nadzieją, co w skrajnym przypadku może 
spowodować zanegowanie istnienia szczęścia w ogóle. 

Wewnętrzne bogactwo

Drugi model bogactwa przedstawiony przez Navisa Norda od-
nosi się do ideału wewnętrznego bogactwa. Do zbioru tak rozumia-
nego bogactwa zalicza on między innymi dobre stosunki z ludźmi, 
udany związek, szczęście, miłość, zdrowie, sprawność intelektualną 
czy dobre traktowanie siebie i ludzi (Nord 2015). Oczywiście w ra-
mach artykułu omówione zostaną jedynie wybrane aspekty tego 
zagadnienia.

Nord podkreśla, że bogactwo, którego warto poszukiwać, nie 
jest jedynie stanem materialnego posiadania, choć oczywiście może 
ono znaleźć swoje odzwierciedlenie między innymi w wielkości ma-
jątku. Wskazuje on, że bogactwo to wewnętrzna jakość, która może 
się manifestować w działaniu człowieka, charakteryzującego się od-
powiednim stanem mentalnym. 

Kiedy Nord porównuje dwa modele bogactwa – bogactwo kon-
sumenta i wewnętrzne bogactwo – na pierwszym miejscu wskazuje, 
że z wewnętrznym bogactwem wiąże się wiara w nieprzemijające 
wartości (Nord 2015). Wartość (np. dobro, miłość, piękno, prawda) 
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atrakcyjny, realistyczny i terminowy. Względem celów jakościowych 
metoda ta jest całkowicie bezużyteczna. Nie da się ustalić terminu 
realizacji takiego celu jak wewnętrzne bogactwo ani go precyzyjnie 
opisać czy też zmierzyć. Podobne próby mogłyby doprowadzić do 
pomylenia wewnętrznej jakości z formą, która w momencie ustala-
nia celu interpretowana jest jako bogactwo (np. posiadanie X pie-
niędzy na koncie, praca na stanowisku Y itp.). 

Mimo że jest to trudne, należy jednak systematycznie dążyć 
do klarowności celu jakościowego, by nie mieszał się on z innymi 
treściami świadomości. Dążenie do klarowności celu jakościowe-
go wcale nie oznacza, że będziemy w stanie w szczegółowy spo-
sób opisać jego formę zewnętrzną (Nord 2018b). Jest to związane 
między innymi z tym, że cele jakościowe uchwytywane są przez 
impulsy mające swoje źródło w tym, co doskonałe i duchowe, co 
u niezintegrowanego człowieka wcale nie występuje zbyt często, 
a warunkowanie się do określonej formy zewnętrznej może powo-
dować wiązanie się z niższymi stanami mentalnymi, które nie są w 
stanie pomóc człowiekowi w realizacji celu jakościowego. Dążenie 
do klarowności jest ważne między innymi z tego powodu, że to cel 
wyznacza metodę realizacji.

Częścią metody natomiast jest dążenie do zrozumienia i wcie-
lenia w życie zasad dyscypliny integracyjnej. Nord wyróżnia dzie-
sięć wskazań dyscypliny integracyjnej (Nord 2015; Nord 2017), które 
mają pomóc osobie w zobaczeniu tego, co jest faktycznym, pierwot-
nym motywem podjęcia takiego a nie innego działania. Oczywiście 
wskazane są takie destrukcyjne impulsy jak impuls zabijania czy kra-
dzieży – które spotyka się w większości lub nawet wszystkich syste-
mach etycznych – lecz uwzględnione są także te mniej oczywiste jak 
np. impuls niewiedzy, plotki czy strachu przed realizacją własnego 
potencjału. Utrzymywanie dyscypliny ma pomóc zrozumieć własne 
zachowania, dotrzeć do samego siebie i umożliwić zobaczenie tego, 
co utrudnia realizację wskazań dyscypliny, a zatem i realizację celu. 
Dzięki obserwacji impulsów możliwe staje się dotarcie do ich źródła, 
co pozwala uwolnić się od działania na ich podstawie. Przekracza-
jąc impulsy, dociera się do swojej charakterystyki, czyli do sposobu 
istnienia, do swojej budowy, która opiera się na trzech korzeniach: 
niewiedzy, żądzy i nienawiści. Z jednej strony sposób istnienia opar-
ty na tych trzech korzeniach musi zostać zmieniony, jeśli chce się 
realizować cele jakościowe, a z drugiej strony powiązanie z celem 
jakościowym daje silną motywację, by tę zmianę w sobie przepro-
wadzać.

Jeśli zatem ktoś chce realizować ideał wewnętrznego bogac-
twa, powinien dążyć do rozpoznania impulsów, na podstawie któ-
rych podejmowane są jego działania. Czy jeśli zarabia pieniądze lub 
jest biedny, to czy czyni to przykładowo z powodu strachu, chęci 
kradzieży, a może poprzez pracoholizm lub bezrobocie nie pozwala 
sobie na zaistnienie w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy? 
Jeśli ktoś kupuje nowe rzeczy, to czy czyni to z nienawiści do siebie  
i świata, z chęci zagłuszenia braku kontaktu ze sobą, czy też używa 
zakupionych produktów w racjonalny sposób i potrafi się nimi cie-
szyć?

Ideał wewnętrznego bogactwa jest ściśle związany z pozna-
waniem siebie, a przez to jest znacznie trudniejszy do realizacji niż 
bogactwo konsumenta. Bogactwo konsumenta jest łatwe, ponieważ 
bazuje na wielu elementach budowy niezintegrowanego człowieka. 
U różnych osób może ono być wyrazem realizowania się różnych 

kim się jest bez próby wtłaczania siebie w odgórnie przyjęte ramy.
Warto jeszcze zauważyć, że choć wewnętrzne bogactwo doty-

czy innej sfery niż zarobkowanie i posiadanie, to korzystanie z dóbr 
materialnych wcale nie jest negowane. Nord podkreśla, że: „zdrowe 
dążenie do zarabiania pieniędzy przynosi zdrowe skutki, niezdrowe 
dążenie do zarabiania sprowadza kłopoty. W pieniądzach nie ma nic 
złego, to raczej brak pieniędzy jest wylęgarnią zła. Zarówno brak pie-
niędzy, jak i ich nadmiar ujawniają, jacy naprawdę jesteśmy” (Nord 
2015: 163). Odniesienie danego człowieka do posiadanych dóbr ma-
terialnych ujawnia z jednej strony, czy stanowią one esencję jego życia 
i podstawę do utrzymywania własnego pozytywnego wizerunku, czy 
też pełnią one jedynie funkcję użytkową, a z drugiej pokazują, czy 
dana osoba potrafi dzielić się posiadanymi dobrami, a jeśli tak, to 
czym jest ono motywowane. 

Przeanalizowane elementy wskazują, że ktoś, kto w mniejszym 
lub większym stopniu odznacza się wewnętrznym bogactwem, re-
alizuje siebie jako człowiek, zna siebie i zaspokaja własne potrzeby, 
dzięki czemu łatwiej mu utrzymać stan radości niezależnej od ze-
wnętrznych czynników. Ponieważ poznaje siebie, ma dostęp do swo-
jego wewnętrznego skarbu, który daje poczucie szczęścia jemu, a wy-
tchnienie tym, którzy się z nim stykają. Można uznać, że przypomina 
on skarbnicę, z której czerpie nie tylko on, ale też inni, jest on zdolny 
do kochania siebie i innych, do działania ze względu na nieegoistyczną 
wartość, a dzięki temu jest zdolny do prawdziwej służby.

Bogactwo a stan mentalny

Stan wewnętrznego bogactwa lub ubóstwa nie jest w sposób 
konieczny związany ze stanem posiadania, lecz ze stanem men-
talnym danej osoby. Wskazywał na to już wczesnochrześcijański 
myśliciel Klemens Aleksandryjski, który podkreślał, że nawet jeśli 
ktoś dokona zewnętrznego aktu wyzbycia się wszelkich dóbr ma-
terialnych, ale pozostanie w nim wewnętrzne uczucie żalu i rozdar-
cie spowodowane tym działaniem, to nie uzyska on oczekiwanego 
stanu wyrzeczenia. Wskazuje, że to, co przede wszystkim ma być 
porzucone, to namiętności, które budują niezdrowe powiązania  
z rzeczami materialnymi, jak żądza, skąpstwo, chęć dominacji itp. 
Jeśli ktoś wolny jest od tych destrukcyjnych czynników, to nie ma 
dla niego znaczenia, ile majątku posiada, ponieważ jego umysł po-
zostanie zadowolony zarówno wtedy, gdy osoba nic nie będzie mieć, 
jak i wówczas, gdy odda wszystko (Klemens Aleksandryjski 1995). 

To nie zewnętrzne działanie czyni człowieka biednym lub bo-
gatym; można być osobą hojną i dzielącą się z innymi nawet przy 
niewielkich środkach, można też być milionerem pożądającym coraz 
więcej lub podszytym strachem, że majątek zostanie utracony, czyli 
człowiekiem zewnętrznie bogatym, ale doświadczającym nieprzy-
jemnych stanów związanych z własnym stanem mentalnym.

Jeśli chce się realizować ideał wewnętrznego bogactwa, należy 
pamiętać, że jest ono celem jakościowym, czyli duchowym (Nord 
2015), co oznacza, że jego realizacja wymaga rozwijania dyscypliny 
integracyjnej i porzucania działania na podstawie destrukcyjnych 
impulsów, czyli tego, co w języku teistycznym nazywa się namięt-
nościami. Urzeczywistnienie takiego celu rządzi się innymi prawami 
niż cele odcinkowe, względem których często stosuje się metodę 
SMART. Metoda ta wskazuje, że określenie celu powinno być bar-
dzo konkretne, czyli że cel powinien być sprecyzowany, mierzalny, 
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Podsumowanie

Model bogactwa proponowany przez świat konsumpcji, pole-
gający między innymi na ciągłej pogoni za nowościami, nigdy nie 
doprowadzi do spełnienia i zaspokojenia. W tym modelu poczucie 
szczęścia jest zależne od stanu posiadania i od aktualnej oferty na 
rynku, a przeżywanie radości i zadowolenia jest bardzo krótkotrwa-
łe. Natomiast kultywowanie wewnętrznego bogactwa może dopro-
wadzić do stanu niezależności, do niełączenia poczucia szczęścia ze 
zmiennymi warunkami oraz do realnej wolności. Aby jednak ścież-
ka, na której realizuje się ideał wewnętrznego bogactwa, stała się 
możliwa, konieczne jest z jednej strony poznawanie siebie, dociera-
nie do realnych potrzeb i kontaktu z tym, co naprawdę sensowne, 
a z drugiej strony odkrycie tego, jakie destrukcyjne tendencje za-
spokaja się poprzez swoje zachowania konsumpcyjne. Zrozumienie 
siebie w kontekście realizowanych w życiu modelów bogactwa może 
dać dostęp do stanów mentalnych, które w zniewalający sposób 
determinują zachowanie. Natomiast zmiana własnego działania na 
takie, by stawać się zdolnym do urzeczywistnienia ideału wewnętrz-
nego bogactwa, daje szansę na doświadczenie nieuwarunkowanego 
szczęścia.

1. 
2. 
3. 
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destrukcyjnych elementów, jak chciwość, napięcie czy strach przed 
realizacją swojego potencjału. Ale może także wskazywać na słabość 
umysłu (Nord 2015), która objawia się niezdolnością do głębokiej 
konfrontacji ze stanem faktycznym (Nord 2018b), z dopuszczeniem 
pustki własnego życia spowodowanej faktem, że nie realizuje się 
tego, co naprawdę istotne. Jeśli ktoś nie konfrontuje się z egzysten-
cjalnie ważnymi tematami, zaczyna od nich uciekać, a to prowadzi 
do wewnętrznego poczucia bezsensu. Może się tak dziać w przypad-
ku konsumentów, dla których najwyższymi wartościami są pieniądz 
i posiadanie. Jak pisze Wiesław Sztumski: „jesteśmy niewolnikami 
pieniądza, który stał się bogiem kapitalizmu i powszechnym obiek-
tem kultu. Bałwochwalczo czcimy go i podporządkowujemy mu bez 
reszty swoje zachowania, myśli, czyny i uczucia, a nawet składamy 
życie na jego ołtarzu” (Sztumski 2010: 29). Jeśli zabraknie pieniędzy 
i konsumpcji, cóż pozostanie takim osobom, jak nie wewnętrzna 
pustka?

Konsumpcja może stać się doskonałym sposobem ucieczki 
i zagłuszania tego, co ma w życiu sens. Wątek ten u Norda wi-
doczny jest w satyrycznej krytyce świata konsumpcji: „jesz-
cze smartfon, jeszcze tablet oraz dron, co robi zdjęcia, wszyst-
ko po to, by nie mieć ze sobą za dużo zajęcia. By refleksja się 
nie wdarła, by myślenie zanikało, by wciąż niosły nas impulsy 
i się samo wszystko działo” (Nord 2016: 62). Końcówka odnosi się 
do konieczności podjęcia pracy ze swoimi destrukcyjnymi tenden-
cjami, jeśli nie chce się mechanicznie i bezrefl eksyjnie działać na 
ich podstawie. Od znajomości siebie w tym zakresie i od zdolności 
przekraczania tych tendencji zależy droga do szczęścia i wewnętrz-
nego bogactwa.

Wskazując na różnicę między bogactwem konsumenta a sta-
nem wewnętrznego bogactwa, Nord pisze: „pierwsze wskazuje na 
rzeczy, które się posiada, a dokładniej na rzeczy, które nas posia-
dają, drugie to wewnętrzny stan niezależny od zmiennych warun-
ków świata, w którym wszystko płynie” (Nord 2015: 19). Człowiek 
bogaty w namiętności reprezentuje swoim działaniem mentalność 
biedy, a nie bogactwa, a eskalacja konsumpcji jako sposób na życie 
jest raczej sposobem wikłania się w zależności od ludzi i warunków, 
w których żyjemy. Natomiast droga do wewnętrznego bogactwa 
to „droga do wolności” (Nord 2015) – wolności od własnego po-
mieszania, skąpstwa, kradzieży, nieznajomości siebie i wielu innych 
czynników, które uniemożliwiają życie pełnią życia, samorealizację 
i poczucie szczęścia.

W kontekście omawianych zagadnień wydaje się, że „postulat 
powrotu do właściwego postrzegania produktu jako przedmiotu 
użytkowego, a nie jako fetyszu, którego posiadanie jest wyznaczni-
kiem społecznego presti żu i szczęścia” (Mazur 2014: 90) podnoszony 
przez  badaczy zjawiska konsumpcjonizmu, jest receptą przepisaną 
na podstawie rozpoznania objawu, a nie przyczyny choroby społe-
czeństwa. Aby odrzucenie takiego podejścia do przedmiotów stało 
się możliwe, musiałaby wcześniej nastąpić konfrontacja z własnym 
stanem mentalnym i destrukcyjnymi czynnikami, które determinują 
niezdrowe zachowania konsumenckie. Wydaje się mało prawdopo-
dobne, by większość społeczeństwa była zainteresowana podobną 
wiedzą na swój własny temat. Już Heraklit w słowach „liczni są źli, 
nieliczni zaś dobrzy” (B 104) wskazywał, że doskonaleniem się nie 
jest zainteresowany tłum.
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