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MODUŁ 2 

RADZENIE SOBIE, WYKORZYSTYWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW  
 

Witaj w module drugim. Tutaj opowiem więcej o badaniach na podstawie, których 
wnioskujemy o sposobach rozwijania rezyliencji oraz o tym, jak wykorzystywać nasze własne 
zasoby, by lepiej radzić sobie i zwiększać rezyliencję. 

 

LEKCJA 1 

Rezyliencja a mózg 
 

Zacznę od historii dwóch naukowców, którzy znacząco wpłynęli na rozwój badań w tym zakresie. 
Richard Davidson, aktualnie profesor psychologii i psychiatrii, kończąc swój doktorat w latach 
70tych przechodził kryzys egzystencjalny. Zastanawiał się nad sensem tego, co robi, przydatnością 
i w ogóle momentem w życiu, w którym się znajduje, również nad tym, co będzie robił po doktoracie. 
Żeby nabrać trochę dystansu i oczyścić umysł postanowił wybrać się na wyprawę do Azji. Co było z 
resztą częstą praktyką doktorantów w tamtym czasie.  

Podczas podróży przebywał w różnych ośrodkach medytacyjnych i zauważył ludzi, którzy tam się 
pojawiali, których tam spotykał i postrzegał ich jako osoby, które charakteryzował generalnie 
większy dobrostan niż społeczność lokalną, którą obserwował w Bostonie. Dodam jeszcze, że 
głównie spotykał w Azji mnichów buddyjskich. Ludzie, którymi był otoczony na co dzień w Stanach, 
stale byli w pośpiechu, w napięciu sprawdzali zegarki, przejmowali się czy wyrobią się z zadaniami 
itd.   

Zaczął się zastanawiać czy praca mózgu tych dwóch grup, w jakiś sposób się różni. Może mnisi wcale 
się nie stresują? może ich mózgi pracują inaczej? I z tymi właśnie pytaniami Davidson wrócił z Azji 
do Stanów, obronił doktorat i zajął się badaniami w tym kierunku. 

Tymczasem druga ciekawostka, drugi naukowiec, o którym chcę opowiedzieć to Matthieu Ricard, 
który wiele lat temu również zmęczony doktoratem też wybrał się do Azji i był zaskoczony dobrym 
zdrowiem psychicznym osób, które tam spotkał. Ta wyprawa wpłynęła na niego tak intensywnie, 
tak mocno, że z czasem sam został mnichem, którym jest do tej pory. I naukowcem. 

Po latach, i to jest kwestia ostatniej dekady, obaj Panowie poznali się i zaczęli współpracować, 
prowadząc badania z zakresu neuropsychologii i obserwując aktywność mózgu podczas praktyk 
prowadzących do większej rezyliencji. 

Generalnie ważnym elementem życia mnichów buddyjskich i to chcę podkreślić, jest pomaganie 
innym ludziom i aktywne aangażowanie się, np. podczas różnego typu katastrof czy innych bardzo 
poważnych wydarzeń.  Mnisi w takich sytuacjach wydają się być bardzo obecni i dobrze radzący 
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sobie z presją. Badacze chcieli zweryfikować, co charakteryzuje pracę ich mózgu, również wtedy, 
kiedy przeżywają stres. 

Więc okazało się, że osoby praktykujące medytację, w tym przypadku mnisi buddyjscy, w kontakcie 
z obciążającymi bodźcami, więc np. w kontakcie z cierpieniem, mają rejony mózgu odpowiedzialne 
za przetwarzanie takich bodźców, mają rejony mózgu, które są bardziej aktywne niż u zwykłych 
ludzi. Jest to np. ciało migdałowate. Jednak, i to jest kluczowe, gdy kontakt z tym zagrażającym, 
stresującym, pobudzającym bodźcem się kończy, ta aktywność pracy tych rejonów mózgów, ona się  
radykalnie zmniejsza.  

Zupełnie inaczej dzieje się to w przypadku większości z nas. Po pierwsze, my staramy się w naszym 
życiu, także zawodowym, unikać stresu, a jeśli do niego dojdzie to już po ustaniu sytuacji stresującej, 
obciążającej, pobudzenie nie zmniejsza się od razu. W naszym przypadku ono wygasa się 
stopniowo. Doświadczamy tzw. ruminacji, o której wspominałem już w pierwszym module. W 
praktyce emocjonalna rozmowa z menedżerką lub z menedżerem może być trudna do 
przeprowadzenia, a po niej długo możesz dochodzić do siebie. Możesz mieć trudność w koncentracji 
na życiu prywatnym, trudność w regeneracji.  

Badania Davidsona i Ricarda wykazały, że po pierwsze ludzie z wysoką rezyliencją z większą 
łatwością są w stanie być w trudnych okolicznościach, dlatego mówimy właśnie o tym, w jaki sposób 
pracuje wtedy mózg, ale też są w stanie doświadczać tych sytuacji z większą akceptacją, a po drugie 
- łatwiej jest im wrócić do równowagi po wyjściu z tych trudnych okoliczności. I to właśnie jest coś, 
na czym nam wszystkim zależałoby, abyśmy dobrze radzili sobie w sytuacjach prywatnych i 
zawodowych. 

Żeby lepiej wyjaśnić ten fenomen z perspektywy nauki, zacznę od badań Tani Singer i 
współpracowników. Te, o których myślę zostały opublikowane w 2004 roku. I konkretnie w tych 
badaniach, badacze zastanawiali się, co dzieje się w mózgu ludzi, którzy przeżywają ból oraz co 
dzieje się wtedy, gdy obserwujemy kogoś, kto ten ból przeżywa.  

Umieszczali ludzi w skanerze FMRI i wywoływali u nich ból poprzez, w tym przypadku szczypanie 
rąk. Pomiary wskazywały na zwiększoną aktywność kory sensorycznej odpowiedzialnej za 
doświadczanie bólu. W innym warunku eksperymentalnym osoby badane obserwowały również 
bliską osobę, która także była szczypana. I w tym przypadku nie obserwowano zwiększonej 
aktywności kory sensorycznej.  

Ma to sens, bo to oznacza, że mózg przetwarza ból, który odczuwamy i nie przetwarza bólu, którego 
nie czujemy. Jednak w mózgu jest również rejon związany ze sposobem, w jaki odpowiadamy na 
ból i jak sobie z nim radzimy, czyli z naszą postawą wobec bólu, własnego albo cudzego. I to jest też 
taki rejon, który określa to jaka jest nasza emocjonalna odpowiedź na doświadczanie bólu. I w 
przypadku tego rejonu, w trakcie tego eksperymentu, obserwowano podwyższoną aktywność w obu 
sytuacjach. Zarówno, gdy osoba czuła ból, jak i gdy była jego świadkiem. Czyli w obu sytuacjach 
obserwowano emocjonalne przetwarzanie bólu. Co to dla nas oznacza? To oznacza, że kontakt z 
cierpieniem jest przetwarzany w taki sam sposób, jak przeżywanie cierpienia. Gdy jesteśmy w 
towarzystwie kogoś komu jest ciężko, nam również jest ciężko. I podobnie dzieje się, gdy fizycznie 
czujemy coś trudnego, jak i wtedy, gdy sobie to wyobrażamy.  
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I tak jak już wspomniałem, w przypadku mnichów buddyjskich, okazało się, że ta reakcja jest nawet 
intensywniejsza. Mając kontakt z cierpieniem oni nie są zrelaksowani, oni doświadczają 
dyskomfortu, doświadczają bólu, nawet bardziej intensywnie niż my. 

Właśnie dlatego tak trudno jest nam, ludziom zachodu, jest radzić sobie z sytuacjami obciążającymi. 
Bo wydaje nam się, że myślenie czy wyobrażanie sobie obciążeń, będzie czymś zupełnie innym niż 
ich doświadczanie. Tymczasem to, w jaki sposób przetwarzamy  emocjonalnie jest bardzo podobne. 
Ten proces jest mniej intensywny oczywiście, gdy dotyczy kogoś kogo nie znamy, ale wtedy również 
zachodzi. Czyli jeśli masz kontakt ze stresem, z cierpieniem kogoś kogo nie znasz, też jak najbardziej 
masz prawo przeżywać dyskmofort, przeżywać stres czy ból psychiczny. 

I rozwijając rezyliencję chcemy uczyć się rozróżniać ból, który odczuwamy od tej części procesu, 
która jest wyobrażeniowa, a w doświadczeniu naszym subiektywnym tak samo realna, tzn. 
prowadząca do reakcji emocjonalnych, jak i do reakcji fizjologicznych.  
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