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TERESA SAMEK 
 

UCZEŃ I NAUCZYCIEL W SYTUACJACH 
TRUDNYCH 

 
Z psychologicznego punktu widzenia sytuacja 

określona jest przez jej elementy składowe oraz 
charakterystyczne cechy tych elementów, a także przez 
stan elementów w danym momencie i wzajemne relacje 
zachodzące pomiędzy wyróżnionymi elementami. 
„Sytuacją człowieka będziemy więc nazywali układ jego 
wzajemnych stosunków z innymi elementami jego 
środowiska w określonym momencie czasu” (Tomaszewski 
1975, s.17). 
 
 
SYTUACJE TRUDNE 
 

Jeśli człowieka znajduje się w sytuacji, która 
mobilizuje go do realizacji możliwych i osiągalnych do 
wykonania zadań, to określa się ją jako korzystną, jeśli 
natomiast przekracza ona możliwości jednostki z reguły 
traktuje się ją jako niekorzystną, trudną, a nawet 
destrukcyjną. Tomaszewski wyraża opinię, że  
z sytuacją trudną mamy do czynienia wówczas, gdy 
zakłócona zostaje wewnętrzna równowaga przeciętnej, 
„normalnej” sytuacji, uniemożliwiająca przebieg 
podstawowej aktywności i realizację zadania. Wyróżnia on 
pięć głównych rodzajów sytuacji trudnych: 
– deprywację (brak, pozbawienie czegoś, co jest 

potrzebne do normalnego funkcjonowania człowieka, 
np. brak snu, zdrowia, zaspokojenia podstawowych 
potrzeb, strata, izolacja, poczucie osamotnienia itp.), 

– przeciążenie (brak wypoczynku, nadmiar 
obowiązków, wyczerpanie organizmu), 

– utrudnienie (pojawienie się elementów zbędnych, 
przeszkadzających, np. hałas, szum informacyjny, 
zakazy, zewnętrzny nacisk społeczny),  

– konflikt (wpływ sił przeciwstawnych - sprzecznych 
wartości, wyborów, motywacji itp.), 

– zagrożenie (gdy występuje rzeczywiste lub 
oczekiwane naruszenie wartości szczególnie cenionej 
przez osobę, np. zdrowia, życia, statusu społecznego, 
własności prywatnej, poglądów, samooceny itp.). 

A. Lewicki (1978) uważa, że sytuacja staje się dla 
człowieka trudna w dwóch typach przypadków: 
1. Gdy posiada on zbyt małą ilość informacji do 

poradzenia sobie z nią i wówczas utożsamia ją  
z sytuacją problemową. 

2. Gdy powstają trudności natury emocjonalnej, 
wzbudzające stan silnego, „trudnego do zniesienia” 
napięcia emocjonalnego i tę sytuację utożsamia ze 
stanem stresu psychicznego. 

 
Wobec tego sytuację trudną można spostrzegać jako 

pewne kontinuum, na którego krańcach znajdują się  
z jednej strony - sytuacja problemowa, a z drugiej - 
sytuacja stresowa. Jeśli człowiek traktuje sytuację trudną 
zadaniowo jako wyzwanie, problem, z którym chce się 
skonfrontować, i antycypuje możliwość jego rozwiązania 
pomimo pewnych trudności czy istniejącego zagrożenia, to 
sytuacja trudna ma charakter sytuacji problemowej.  
W przypadku subiektywnej oceny „niemożności” 
rozwiązania problemu mającego duże znaczenie dla 
człowieka, szczególnie gdy sytuacja taka utrzymuje się 
przez dłuższy okres, można z dużym 

prawdopodobieństwem przewidywać, że znajdzie się on  
w stanie stresu. Ilustruje to poniższy schemat: 

 
Czynniki wpływające na powstawanie sytuacji 

trudnych nazywa Lewicki (1978) stresorami. Zalicza do 
nich: 
a) deprywację (stan braku), 
b) frustrację (przeszkody uniemożliwiające lub 

utrudniające rozwiązanie sytuacji trudnej), 
c) tzw. sytuacje bolesne i drażniące (np. strata kogoś lub 

czegoś, „denerwujące”, wzbudzające irytację 
otoczenie, niekorzystne stosunki interpersonalne, 
subiektywnie odczuwany brak kompetencji 
uniemożliwiający uruchomienie mechanizmów 
radzenia sobie). 
W tej grupie czynników wyróżnia autor również 

zagrożenia (rzeczywiste lub wyobrażone, zagrożenie 
autorytetu, dobrego imienia, zdrowia, życia miłości, dóbr 
itp.) oraz konflikty stawiające człowieka wobec 
konieczności wyboru zawierającego wewnętrzną 
sprzeczność. 

Istnieje obecnie bogata literatura psychologiczna na 
temat stresu, frustracji, konfliktów (Frączek i Kofta 1975; 
Selye 1977; Lazarus 1986; Everly i Rosenfeld 1992 itp.), 
wobec tego skoncentruję się na samej sytuacji 
spostrzeganej jako trudna oraz możliwych jej 
następstwach. 

Wyłonione do tej pory cechy charakterystyczne 
sytuacji trudnej obejmują: 
1. Niski poziom informacji na temat charakterystyki 

sytuacji i możliwości jej rozwiązania. 
2. Naruszenie wewnętrznej równowagi w organizmie 

człowieka, w otoczeniu lub relacji człowieka  
z otoczeniem i/lub z innymi ludźmi. 

3. Wzmożony, odczuwany subiektywnie jako 
nieprzyjemny, niekorzystny dla człowieka stan 
napięcia nerwowego. 
Konsekwencje tak rozumianej sytuacji trudnej mogą 

mieć różnorodny charakter. Człowiek rozwiązuje trudną 
sytuację w sposób konstruktywny, twórczy lub mniej 
konstruktywny, a często jego zachowanie przybiera 
charakter destrukcyjny. Lewicki (1978) podaje szeroki 
wachlarz skutków przeżywanych sytuacji trudnych dla 
zachowania człowieka. Są to: 
1. Napięcie emocjonalne, wywołujące zmiany  

w narządach wewnętrznych, wzmożone napięcie 
mięśni oraz negatywne przeżycia psychiczne, takie jak 
lęk, złość, frustracja, depresja. 

2. Dezorganizacja zachowania, gdyż silne pobudzenie 
kory zaburza np. orientację w otoczeniu, obniża 
samokontrolę, pogarsza wyniki działań, działa 
hamująco, wzbudza agresję, powoduje regresję lub 
fiksację. Mogą pojawić się symptomy chorobowe  
o charakterze psychosomatycznym (np. wrzody, 
nadciśnienie, napadowe bóle głowy itp.) lub nawroty 
minionej choroby (np. powłóczenie nogą czy 
niedowład ręki itp.). 

3. Różne typy mechanizmów obronnych, które Lewicki 
dzieli na trzy podstawowe grupy: 
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a) tzw. uniwersalne i popularne sposoby 
umożliwiające odreagowanie (np. boksowanie 
poduszki, kontrolowany oddech, ćwiczenia 
uspokajające, bieganie, krzyki) oraz używanie 
środków chemicznych, takich jak krople lub 
tabletki „na uspokojenie”, alkohol, narkotyki, 
nikotyna, kawa itp. 

b) techniki zastępczego zaspokajania potrzeb,  
a w tym: 
 identyfikacja, np. matka, która nie 

zrealizowała się jako muzyk nakłania 
dziecko do uczęszczania na lekcje gry na 
skrzypcach wbrew chęciom dziecka, ale 
dzięki temu zaspokaja własne potrzeby, 

 fantazjowanie (ktoś może marzyć o tym, że 
jest obdarzony niezwykłą mocą, która 
wszystko za niego załatwi i wszystkiemu 
zaradzi), 

 przemieszczenie przedmiotu potrzeby, 
które jej jednak w pełni nie zaspokaja, np. 
ktoś może całować zdjęcie ukochanej 
osoby, kiedy jest ona dla niego 
nieosiągalna. Jeśli obiekt zastępczy ma 
wysoką wartość w opinii społecznej, to 
mówi się o mechanizmie sublimacji - np. 
dziecko o niskiej sprawności ruchowej 
osiąga wybitne wyniki w olimpiadzie 
matematycznej. 

c) manipulowanie przykrą, trudną sytuacją tak, żeby 
„przestała boleć”, ale bez usunięcia prawdziwego 
źródła, rzeczywistej przyczyny trudności. W tej 
grupie wyróżnione są podstawowe mechanizmy 
obronne, takie jak: 
 wyparcie i zaprzeczanie, a także obronność 

percepcyjna. Umożliwiają one 
„niedostrzeganie” lub „zapominanie” 
rzeczywistego znaczenia zdarzeń i sytuacji 
trudnych powodujących dyskomfort, 

 reakcja upozorowana (np. nieuzasadniona, 
przesadna uprzejmość w stosunku do 
nielubianej osoby), 

 kompensacja, np. ktoś udaje, że posiada 
zalety, których faktycznie nie posiada i nie 
stara się ich zdobyć, natomiast chełpi się 
nimi, zachowuje w sposób wyzywający, 
żeby zwrócić uwagę otoczenia, 

 ekspiacja - obrona przed niechęcią czy 
wrogością w stosunku do innych osób. 
„Krzywdy” wyrządzone w myśli (obraza, 
życzenie śmierci) nadrabiane są poprzez 
„nadskakiwanie” i pozorne pomaganie, 

 projekcja - przypisywanie innym 
nieakceptowanych u siebie cech (szukanie 
„kozła ofiarnego”), 

 racjonalizacja - zniekształca faktyczny stan 
rzeczy w celu samousprawiedliwienia się 
poprzez manipulowanie czasem, 
przyczynowością i faktami, 

 wewnętrzna izolacja - unikanie konfrontacji  
z własnymi przekonaniami wobec działań 
nieakceptowanych i niezgodnych z nimi. 
Ma na celu zmniejszenie dysonansu 
poznawczego. 

4. Adaptacja na poziomie fizjologicznym  
i psychologicznym. Właściwa adaptacja polega na 
przezwyciężaniu trudności, natomiast niewłaściwa 
wyzwala zachowania dezorganizujące i destrukcyjne, 

np. zachowania regresywne, agresja, fantazjowanie, 
zachowania histeryczne, uzależnienia. 

 
Lazarus (1986) twierdzi, że współcześnie nikt już nie 

kwestionuje faktu, iż sposób myślenia, odczuwania  
i działania człowieka jest uwarunkowany interakcją 
pomiędzy cechami sytuacji zewnętrznej i cechami samej 
osoby. Autor ten zwraca uwagę na trzy istotne jego 
zdaniem elementy sytuacji, na które człowiek może 
reagować. Są to wymagania, ograniczenia  
i zasoby. Człowiek konfrontujący się z sytuacją trudną 
posiada pewne przekonania, wartości, uwarunkowania  
i umiejętności. Każdy nieustannie konfrontuje się z jakimiś 
zdarzeniami, znajduje się często w niekorzystnym 
położeniu, z którego musi znaleźć jakieś wyjście. Sprzyja 
to rozwojowi osobowemu, pod warunkiem, że zachowania 
nie są autodestrukcyjne. Wszystko zależy od tego, jak 
człowiek interpretuje sytuację, w jakiej się znalazł. Jeśli 
spostrzega ją jako zagrażającą, jako utrudnienie, 
przeszkodę czy stan braku, to motywuje go ona do 
działania wykorzystującego własne zasoby i umiejętności 
radzenia sobie. Skłonny jest bowiem traktować te sytuacje 
jako swoiste wyzwanie. Sytuacje oceniane jako niszczące, 
beznadziejne, bez wyjścia, mogą prowadzić do zachowań 
destrukcyjnych, prób „zrzucenia” poczucia 
odpowiedzialności, a w najlepszym razie do szukania 
społecznego wsparcia. 

Lazarus chętniej używa pojęcia „transakcja” niż 
pojęcia „interakcja” na określenie stosunków 
zachodzących między osobą a środowiskiem, z którym 
wchodzi w relacje. Reakcja na sytuację trudną nie jest 
umiejscawiana bowiem tylko w samej osobie ani tylko  
w samej sytuacji, choć uwarunkowana jest przez jedno  
i drugie. 

 
Transakcja niesie za sobą dwojaki sens. Przede wszystkim 

oznacza, że nie tylko otoczenie wpływa na osobę, a tak jest  
w związku S-R, lecz także osoba oddziaływuje na otoczenie,  
a więc obie strony relacji wpływają na siebie wzajemnie w trakcie 
konfrontacji. Interakcja ta więc przebiega w obu kierunkach. 
Model z linearnego i jednokierunkowego staje się transakcyjny 
(Lazarus 1986, s.9). 
 

Rozważania dotyczące zachowania się człowieka  
w sytuacjach trudnych mogą dotyczyć kilku poziomów. 
Najczęściej zwraca się uwagę na poziom psychologiczny, 
fizjologiczny i społeczny. 

Poziom psychologiczny, to poziom indywidualnego 
spostrzegania i oceny zdarzeń oraz nadawania im 
subiektywnych znaczeń. To wpływa z kolei na reakcje 
emocjonalne warunkujące przyszłe zachowania. Jest to 
zgodne  
z punktem widzenia psychologii poznawczej przyjmującej, 
że emocje są wynikiem lub reakcją na rzeczywiste, 
wyobrażone albo przewidywalne transakcje z otoczeniem, 
w których pośredniczą procesy poznawcze.  

Stan mobilizacji do działania (lub jego brak) wywiera 
także wpływ na organizm na poziomie fizjologicznym. 
Dążąc do odzyskania komfortu psychicznego konieczne 
jest uwolnienie chronicznego napięcia, które pozostaje  
„w postaci nieuświadomionej postawy ciała lub ułożenia 
mięśni” (Sobańska 1990). Chroniczne napięcia naruszają 
stan zdrowia poprzez obniżenie poziomu energii, 
blokowania ruchliwości i zaburzenia optymalnej ekspresji. 
Sobańska wyraża opinię, że w naszej kulturze niewiele jest 
osób wolnych od napięć mięśniowych, które strukturalizują 
ich reakcje. Wzory napięć odzwierciedlają trudne, 
traumatyczne przeżycia, których człowiek doświadcza  
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w swoich życiu. „Pomostem” między poziomem 
psychologicznym a fizjologicznym w przypadku 
destrukcyjnych zachowań sytuacjach trudnych są choroby 
psychosomatyczne. 

Poziom społeczny natomiast to poziom 
najistotniejszych i potencjalnie najbardziej patogennych 
transakcji międzyludzkich (Lazarus 1986). Na tej 
płaszczyźnie bowiem szczególnie wyraźnie zaznaczają się 
obserwowalne efekty niekorzystnych sposobów 
rozwiązywania sytuacji trudnych w postaci konfliktów 
interpersonalnych, wzajemnego ranienia się, 
niezrozumienia, nietolerancji itp. 

Ilustracją społecznego poziomu odniesienia jest teren 
szkoły. Można tu zaobserwować wiele sytuacji trudnych  
w relacjach nauczyciele-uczniowie, nauczyciele-
nauczyciele i uczniowie-uczniowie. Obszerną pracę na 
temat zachowania się dzieci w sytuacjach trudnych 
napisała M. Tyszkowa (1986). 

 
 

SYTUACJE TRUDNE W OCZACH NAUCZYCIELI I 
UCZNIÓW 
 

Z przeprowadzonego wśród nauczycieli sondażu1 
wynika, że najczęściej wskazują oni następujące trudne 
sytuacje: 
– kwestionowanie autorytetu nauczyciela, 
– niegrzeczny (wulgarny) stosunek do nauczyciela, 
– nierespektowanie zaleceń przez uczniów, 
– zwracanie uwagi na błędy merytoryczne przez 

uczniów bardzo zdolnych, 
– bezradność wobec tragicznej sytuacji domowej 

niektórych uczniów (alkoholizm rodziców, przemoc, 
skrajne ubóstwo), 

– przestępczość wśród młodzieży i subiektywne 
poczucie możliwości wpływania na zmianę jej 
zachowania, 

– brak podstawowej wiedzy na temat dysfunkcji 
rozwojowej dzieci, 

– bezradność wobec uzależnień wśród dzieci  
i młodzieży. Brak podstawowych informacji na temat 
uzależnień oraz oddziaływań profilaktycznych  
i zaradczych, 

– niemożność zmotywowania niektórych dzieci do 
nauki, 

– brak wystarczającej ilości czasu na dogłębne 
angażowanie się w problemy młodzieży, 

– brak ze strony szkoły propozycji rozwijających 
potencjał rozwojowy dzieci i młodzieży, 

– niemożność zgrania dużej grupy klasowej (zwykle 
około 30 osób) pod względem merytorycznym 
(znaczne różnice intelektualne i sprawnościowe), 
emocjonalnym (różne stopnie i rodzaje zaburzeń 
emocjonalnych) i społecznym, 

– znaczne zaniedbania środowiskowe i brak minimum 
zainteresowania ze strony rodziców. Żądania 
roszczeniowe rodziców dotyczące powinności 
wychowawczych szkoły wobec dzieci przy braku 
jakiejkolwiek współpracy z ich strony. Brak kontroli 
i pomocy w stosunku do dzieci ze strony domu, 

– podejmowanie decyzji dotyczącej oceny dziecka 
(wystawianie ocen), 

                                                           
1 Sondaż przeprowadziła autorka wśród nauczycieli 2 krakowskich 
szkół podstawowych i 2 szkół ponadpodstawowych (łącznie 40 
osób) oraz uczniów tych szkół (120 osób). 

– szkodliwy wpływ mass mediów na psychikę dziecka 
(agresja, negatywne wzorce, nieumiejętność 
rozróżniania realiów od fikcji telewizyjnej itp.) 
powodujące spustoszenie w dziecku, wobec którego 
czują się bezradnie. 

Uczniowie z kolei uznają za trudne takie sytuacje,  
w których: 
– doświadczają silnego lęku przed tzw. odpytywaniem, 

pracami klasowymi i ocenami semestralnymi, 
– czują się pokrzywdzeni na skutek niesprawiedliwej - 

ich zdaniem - oceny z przedmiotu lub z zachowania, 
– są zawstydzani wobec klasy czy mniejszej grupy 

kolegów, 
– czują się ośmieszani czy surowo krytykowani, 
– wydaje im się, że nauczyciele ich nie rozumieją, że 

są „egzekutorami”, a nie przyjaznymi, wspierającymi 
wychowawcami, 

– są traktowani jak dzieci (dotyczy to starszej 
młodzieży), bez możliwości decydowania  
o czymkolwiek, 

– bywają „przyłapywani” na czymś (mówienie 
nieprawdy, palenie tytoniu) i nikt nie chce wysłuchać 
ich usprawiedliwień, używając zwrotów typu „milcz, 
wystarczy mi to, co widziałem, już ja wiem lepiej, co  
o tym wszystkim myśleć”, 

– przyklejane są etykietki (np. - „no tak, to znowu 
Kowalski – wiadomo”), 

– nie mogą sobie poradzić z jakimś przedmiotem, a nie 
mają się do kogo zwrócić o pomoc, 

– są terroryzowani i szantażowani przez starszych  
i silniejszych kolegów, szczególnie takich, którzy – 
w ich przekonaniu - „sieją postrach” także wśród 
nauczycieli (dotyczy to młodzieży starszej), 

– naruszona zostaje ich godność i zanegowana 
jakakolwiek wartość, np. nauczyciele używają wobec 
nich nieprzyjemnych i dosadnych epitetów, takich 
jak: głupol, osioł, idiota lub opisowych typu: „no tak, 
prochu to ty na pewno nie wymyślisz, z pewnością 
artystą nie zostaniesz, no i czego się po tobie 
spodziewać”. 

H. Rylke (1993) omawiając punkt widzenia  
T. Gordona zwraca uwagę, że w sytuacjach problemowych 
sprawiających trudności należy uświadomić sobie o czyj 
problem w istocie chodzi. Czy jest to problem 
nauczyciela, ucznia czy rodziców dziecka. Kto powinien 
czuć się odpowiedzialny za to, że dziecko nie chce się np. 
uczyć. Rylke mówi, że w naszych szkołach pokutuje 
przekonanie, że to nauczyciel jest odpowiedzialny za to, 
żeby uczeń opanował przynajmniej minimum programowe. 
To założenie o odpowiedzialności nauczyciela za uczenie 
się dziecka działa często jako „ukryty przekaz kulturowy”. 
Tymczasem w przekonaniu Gordona jest tak, że jeśli 
zachowanie ucznia nie spełnia oczekiwań nauczyciela, to 
powstają w nim negatywne emocje, takie jak niechęć, 
zdenerwowanie, przygnębienie, bezradność i bezsilność. 
Jeśli tak się dzieje, to wtedy dopiero jest to problem 
samego nauczyciela. Powinien on zdawać sobie z tego 
sprawę i starać się konstruktywnie go rozwiązać. Gdy 
uczeń sygnalizuje nauczycielowi wprost swoje trudności, 
to według Gordona nauczyciel powinien pamiętać, że jest 
to problem ucznia i nie powinien rozwiązywać go za niego, 
a tylko w miarę możliwości służyć wszechstronną pomocą. 
Do rozróżniania sytuacji trudnej jako własnej służyć winna 
autoanaliza własnych uczuć i reakcji, zaobserwowanych 
przez nauczyciela. Jeśli zauważa on u siebie takie emocje, 
jak złość, irytację, oburzenie, urazę lub reakcje 
wegetatywne (bóle głowy, brzucha, nudności, rozstrojenie), 
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to jest to wskaźnik przeżywania własnego, nie 
rozwiązanego problemu. Oddziaływanie nauczyciela 
powinno być skierowane na zmianę niewłaściwego 
zachowania ucznia przy pozostawieniu mu 
odpowiedzialności za siebie. Gordon uważa, że 
nauczyciele są skłonni zachowywać się jak nadopiekuńczy 
rodzice, zdejmując z uczniów możliwość doświadczania 
przez nich odpowiedzialności. Rozwiązanie trudnych 
sytuacji szkolnych możliwe jest więc tylko wtedy, gdy 
nauczyciel potrafi odróżniać swoje problemy i potrzeby od 
problemów i potrzeb swoich uczniów. 

Jeśli uczeń ma problem, to on powinien rozpoczynać 
rozmowę, a nauczyciel winien być słuchaczem 
(pomocnym, pocieszającym, wspierającym), 
zainteresowanym proponowanymi przez ucznia 
rozwiązaniami i akceptującym te propozycje z pozycji 
doradcy. Jeśli problem dotyczy nauczyciela, to wtedy 
nauczyciel rozpoczyna rozmowę, wywiera wpływ, stara się 
znaleźć optymalne rozwiązanie, uświadamia sobie skalę 
własnych potrzeb w tym kontekście, przejmuje inicjatywę  
i ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. 
 
 
MODEL WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI A 
SYTUACJE TRUDNE 
 

Bardzo duży wpływ na spostrzeganie sytuacji jako 
trudnej ma tzw. wyuczona bezradność. Teoria wyuczonej 
bezradności, a zwłaszcza jej wersja atrybucyjna (Seligman 
1993) wskazuje na ważność oceny wyniku własnego 
działania przez osobę zachowującą się w określony sposób. 
Człowiek popada w stan bezsilności, apatii, zniechęcenia, 
bierności i bezradności, gdy jest przekonany, że nie ma na 
nic wpływu, gdy stwierdza brak związku między 
zachowaniem a efektami podjętych działań, szczególnie 
gdy te działania są ważne i znaczące dla jednostki.  
W modelu wyuczonej bezradności istotną rolę odgrywa 
przypisywanie sobie (atrybucja) lub otoczeniu pewnych 
cech odpowiedzialnych za niepowodzenia w sytuacjach 
życiowych, będących sytuacjami trudnymi (np. utrata 
pracy, kłótnia z partnerem, spowodowanie wypadku itp.). 
Seligman twierdzi, że istnieje coś takiego jak pewien stały 
dla danej osoby „styl wyjaśniania”, że każda osoba ma 
pewien określony sposób patrzenia na przyczyny wydarzeń 
i w odpowiednich okolicznościach podporządkowuje temu 
obraz otaczającego świata i podaje wyjaśnienia przyczyn 
porażek. Przyczyny te mogą być spostrzegane jako 
zewnętrzne lub wewnętrzne, stałe lub zmienne oraz 
specyficzne lub globalne. Zewnętrzne upatrują przyczyn 
niepowodzeń w otaczającym świecie (brak 
zainteresowania, pomocy, obojętność, wrogość), 
wewnętrzne - we własnej „niemożności” (brak 
kompetencji, wykształcenia, urody, umiejętności 
interpersonalnych, uroku osobistego, erudycji itp.). 
Poczucie bezradności ma charakter globalny, jeśli 
przyczyna przypisywana jest wielu różnorodnym 
czynnikom, a specyficzny, gdy odnoszona jest tylko do 
niektórych czynników - takich jak brak specyficznych 
umiejętności osobistych, brak zaplecza technicznego 
jakiejś placówki oświatowej itp. Dużą wagę przypisuje 
Seligman stałości lub zmienności atrybutów 
przypisywanych sobie lub innym przez jednostkę. 

 
Jeśli chcemy by ludzie zmienili się, to personalizacja 

wewnętrzna nie jest tu tak ważnym czynnikiem jak stałość. Jeśli 
uważasz, że przyczyna twych kłopotów jest trwała - że jest nią 
twoje ograniczenie umysłowe, brak talentu czy brak urody - to nic 

nie robisz, by to zmienić. Jeśli jednak uwierzysz, że przyczyna ma 
charakter przejściowy - że jest nią zły nastrój, zbyt mały wysiłek, 
nadwaga - to możesz zacząć działać, by to zmienić. Jeśli chcemy, 
by ludzie czuli się odpowiedzialni za to co robią, to owszem, 
chcemy też, by mieli nastawienie wewnętrzne do swoich sukcesów 
i niepowodzeń. Co jeszcze bardziej ważne, ludzie muszą uważać 
swoje niepowodzenia za przejściowe, muszą wierzyć, że bez 
względu na to, jaka jest przyczyna niepomyślnych wydarzeń, 
można je zmienić (Seligman 1993, s.85). 

 
Okazuje się, że bezradnością „można się zarazić” od 

innych, zwłaszcza od osób z własnej grupy odniesienia, 
ponieważ przekonania utrzymujące się w takich grupach 
wpływają na jednostkowe przekonania o wpływie na 
zdarzenia (Łukaszewski 1984). 

 
Jeśli w określonej grupie, organizacji czy instytucji 

społecznej lub w całym społeczeństwie wielu ludzi spostrzega 
własną bezradność wobec zachodzących tam zdarzeń, jest to 
wskaźnik patologii funkcjonowania całej tej grupy, organizacji, 
instytucji czy społeczeństwa (Poznaniak 1991, s.89). 

 
Według Lazarusa, pierwotna ocena sytuacji trudnej 

dotyczy zawsze rozpoznania znaczenia danej transakcji dla 
jednostki.  
W przypadku rozpoznania sytuacji jako trudnej, 
stwarzającej poczucie zagrożenia, straty, krzywdy lub 
odbieranej jako wyzwanie - uruchomiony zostaje 
mechanizm tzw. radzenia sobie. Może mieć on charakter 
świadomy bądź nieświadomy (automatyczny). Lazarus 
twierdzi, że człowiek przestaje odczuwać silne zagrożenie, 
gdy czuje się wystarczająco silny do konfrontacji  
z sytuacją trudną. Kiedy natomiast poszukiwanie 
informacji i sposobów konstruktywnych rozwiązań, na 
których mógłby się oprzeć, kończy się niepowodzeniem - 
wzrasta poczucie zagrożenia i zmienia się ocena 
możliwych sposobów radzenia sobie. 

Dwie podstawowe funkcje radzenia sobie, zdaniem 
Lazarusa, to: 

a) zmiana sytuacji na lepsze albo poprzez zmianę 
własnego, destrukcyjnego sposobu działania 
(koncentracja na „ja”) albo poprzez zmianę 
otoczenia, jeśli jest ono faktycznie zagrażające 
lub niszczące, 

b) kierowanie somatycznymi i subiektywnymi 
składnikami emocji, związanymi z sytuacją 
zagrażającą tak, żeby nie wymknęły się spod 
kontroli  
i nie uszkodziły bądź załamały odporności 
psychicznej ani wzorca społecznego 
funkcjonowania adaptacyjnego. 

Czasami funkcje te mogą być sprzeczne ze sobą  
i wówczas zachodzi niebezpieczeństwo nieprzystosowania. 

 
Poprawiamy np. swoje samopoczucie w obliczu szkody lub 

zagrożenia za pomocą takich samouspokajających sposobów 
radzenia sobie, jak zaprzeczenie, racjonalizacja (dystansowanie 
się), unikanie przykrych myśli lub zażywanie pewnych substancji 
(np. alkoholu, środków przeciwbólowych i uspokajających). Choć 
dzięki tym zabiegom czujemy się lepiej, to nie zmieniają one 
faktycznej relacji „ja-otoczenie” (Lazarus 1986, s.24). 

 
Niektóre osoby wpadająca ten sposób w pułapkę 

uzależnienia od alkoholu, środków odurzających czy 
leków. Dotyczy to szczególnie tych osób, które uwierzyły, 
że jeśli sposoby te nie blokują działań przystosowawczych, 
to w pewnych sytuacjach mogą być bardzo pomocne. 
Często prowadzi to do samooszukiwania się i pozornego 
rozwiązania sytuacji trudnej. Usunięcie negatywnych 
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skutków sytuacji trudnej przy pomocy np. alkoholu 
prowadzi do powstania nowej sytuacji trudnej (kac, 
uzależnienie), co w konsekwencji tworzy „błędne koło” nie 
rozwiązanych sytuacji trudnych. 

 
 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH 
TRUDNYCH 
 

W literaturze psychologicznej wyróżnia się kilka 
kategorii sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
I. Heszen-Niejodek (1991) wyróżnia sześć takich 
wymiarów: 
1. Poszukiwanie informacji lub ich unikanie. 
2. Poszukiwanie wsparcia społecznego lub 

dystansowania się od niego. 
3. Podjęcie przeciwdziałania, konfrontacja z sytuacją lub 

wycofanie, ucieczka, powstrzymanie się od działania. 
4. Dążenie do spowodowania zmian w sobie poprzez 

wzrost samoświadomości lub „naprawianie świata” - 
aktywność skierowana na otoczenie. 

5. Realistyczna percepcja rzeczywistości lub ucieczka  
w świat marzeń, fantazji, działania irracjonalne. 

6. Koncentracja na celach doraźnych, częściowa, 
fragmentaryczna lub koncentracja na celach odległych 
i próba całościowego rozwiązania z dotarciem do 
źródeł sytuacji trudnej. 

 
W dalszej części tego rozdziału rozważany będzie 

aspekt związany dążeniem do spowodowania zmian  
w sobie, gdyż jest to podstawowy warunek 
konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych. Odnosi 
się on w jednakowym stopniu zarówno do uczniów, jak  
i do nauczycieli, którzy kiedyś także byli dziećmi. W myśl 
Analizy Transakcyjnej bowiem każdy człowiek posiada 
w sobie część struktury osobowości nazywaną stanem ja-
Dziecko, obok dwóch pozostałych struktur: ja-Rodzica i ja-
Dorosłego. Stan ja-Rodzic zawiera postawy, zachowania, 
reguły, normy i wartości pochodzące z źródeł 
zewnętrznych, zazwyczaj od rodziców i innych osób 
znaczących. Stan ja-Dorosły nie ma związku z wiekiem 
osoby. Jego działanie dotyczy bycia „tu i teraz”. Jego rolą 
jest obiektywny zbiór danych, analiza rzeczywistości, 
szacowanie prawdopodobieństwa i bezstronne, realistyczne 
opracowanie nowych informacji weryfikowanie starych. 
Stan ja-Dziecko to wszystkie naturalne zachowania  
i popędy, charakterystyczne dla nieskrępowanego, 
spontanicznego dziecka. Struktura ta zawiera także zapis 
wczesnodziecięcych doświadczeń, reakcji emocjonalnych  
i postaw życiowych przyjętych wówczas wobec siebie, 
świata i innych ludzi (por. rozdz. VII). 

Istnieje wyraźny związek między problemami  
i trudnościami przeżywanymi przez osobę dorosłą  
a niezaspokojeniem podstawowych potrzeb i praw  
w okresie dzieciństwa, takich jak prawo do zaistnienia  
w świecie, prawo do „bycia”, prawo do bezwarunkowej 
miłości i akceptacji, bezpieczeństwa oraz prawo do 
popełniania błędów i możliwości korzystania z nich. 

Osoba dorosła, która nigdy nie otrzymała od swoich 
rodziców jasnej i jednoznacznej informacji na temat tego, 
że są to fundamentalne, przynależne jej bezwarunkowo 
prawa uwikłana jest w wewnętrzne, nieuświadomione 
konflikty.  
W Analizie Transakcyjnej stan ja-Dorosły umożliwia 
człowiekowi uświadomienie sobie tego faktu. Poprzez 
własnego, wewnętrznego Rodzica osoba musi przekonać 
swój stan ja-Dziecko o tych przysługujących mu 

odwiecznie prawach. Pojęcia „bezwarunkowo”  
i „odwiecznie” oznaczają tu fakt, że prawa te nie należą się 
człowiekowi „za coś” - za nieściągnięcie serwety ze stołu 
w wieku dwóch lat, za piątki w szkole w pierwszej klasie, 
za grę na pianinie, za bycie takim, jakim żądają rodzice – 
ale tylko z tego powodu, że się jest. Nie za to, że się jest 
takim a nie innym, lecz pomimo tego, że się jest takim  
a nie innym. Świadomość tych fundamentalnych, 
niezbywalnych ludzkich praw uwalnia człowieka od: 
– poczucia winy, 
– lęku, 
– autodestrukcji, 
– „błędnego koła”, tj. tkwienia w nieświadomie 

realizowanych, wypracowanych w dzieciństwie 
mechanizmach radzenia sobie z niekorzystnymi 
sytuacjami poprzez wewnętrzny przymus bycia tzw. 
mocnym, doskonałym, ciągłego spieszenia się, 
wysilania, zadowalania innych (znane w Analizie 
Transakcyjnej jako tzw. poganiacze lub hamulce) po 
to, żeby zasłużyć sobie na miłość i akceptację. 

Uzyskanie wglądu w stosowane dotychczas 
mechanizmy zachowań w celu zaskarbienia sobie 
akceptacji i „zapracowania” na miłość i przychylność 
najpierw rodziców, a potem innych osób znaczących 
pozwala człowiekowi na zobaczenie siebie  
w roli „gracza”, obsadzonego w niezliczonej ilości gier,  
w które nieświadomie się uwikłał. Gry i intrygi  
w rozumieniu Analizy Transakcyjnej to ukryty i pokrętny 
sposób uzewnętrzniania się naszego stanu ja-Dziecko, 
które nie czuje się OK. Dzięki temu nie musi ono brać 
odpowiedzialności za swoje negatywne stany, emocje  
i zachowanie. Jest zrozumiałe, że człowiek, któremu nikt 
nigdy nie powiedział, że ma prawo do popełniania błędów, 
będzie starał się bronić za wszelką cenę przed stawianymi 
mu zarzutami (rzeczywistymi lub tylko wyobrażonymi). 
Jest bowiem tak, że nie dość, że prawie nigdy dziecko nie 
jest informowane, jaka jest rzeczywista rola błędów  
w życiu człowieka, to na dodatek wszystkie błędy zostają 
przeciwko niemu wykorzystane. Dziecko słyszy takie 
twierdzenia i opinie wyrażane z mocą przez najbliższe 
osoby: potłukłeś szklankę = jesteś fajtłapą, 
nieudacznikiem; dostałeś dwójkę = jesteś głupkiem, idiotą, 
jesteś niewyuczalny; zapomniałeś kupić chleb = nie może 
ci zawierzyć, nie zasługujesz na zaufanie, nie można na 
tobie polegać; uderzyłeś braciszka = jesteś złym, 
niedobrym człowiekiem; ściągnąłeś na podwórku 
majteczki = jesteś bezwstydny, wstydu nie masz, jesteś 
zepsuty. Nie matu znaczenia, że te „straszne czyny” 
popełnia dziecko zwykle w okresie swoich pierwszych 
trzech czy też siedmiu lat. Oczywiste jest, że wielokrotnie 
powtarzane tego typu uwagi zapadają głęboko  
w podświadomość małego „przestępcy” i przechowywane 
są w magazynie pamięci, będąc w przyszłości podstawą do 
wytworzenia się u człowieka opinii o sobie samym, do 
poczucia jego wartości, do własnej samooceny. Z czasem 
dziecko zapomina, na podstawie jakich zdarzeń została 
przyklejona mu etykietka z którąś z powyższych 
charakterystyk i zaczyna jej używać jako osobistej 
wizytówki. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest zrozumienie tego, że 
wyrażanie opinii na temat dziecka nie dotyczy zwykle jego 
zachowań, lecz jego istoty, jego „esencji”. Prawie nikt nie 
mówi do niego: „Pomyliłeś się”; „Nie lubię, kiedy tak 
robisz”, słyszy natomiast: „Jesteś głupcem” i „Nie lubię 
cię”. „Nie lubię ciebie”, „Ty jesteś taki” to stwierdzenia, 
które - jeśli są powtarzane często i towarzyszą im silne 
emocje (a zwykle towarzyszą, gdyż pochodzą ze stanu 
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rozzłoszczonego Dziecka lub karzącego Rodzica) - mają 
moc niemal hipnotycznej indukcji. 

 
Jeśli zaakceptujesz jakąś ideę - od siebie, twoich nauczycieli, 

rodziców, przyjaciół lub jakiegokolwiek innego źródła - i jeśli 
jesteś przekonany, że jest ona prawdziwa, to ma ona nad tobą taką 
samą władzę jak słowo hipnotyzera nad osobą zahipnotyzowaną. 
Stwierdzono np., że słabe stopnie w szkole są prawie w każdym 
przypadku spowodowane przez pojęcie ucznia o sobie samym. 
Uczniowie są dosłownie zahipnotyzowani przez takie myśli, jak: 
jestem tępy, jestem słaby w matematyce, jestem brzydki itd.  
Z takimi pojęciami o sobie uczeń musi mieć słabe stopnie, aby być 
w zgodzie z samym sobą. Z jego punktu widzenia byłoby równie 
złe mieć dobre stopnie jak kraść, o ile uważa siebie za osobę 
uczciwą. 

Co najmniej 95% ludzi przeżywa w pewnym stopniu 
poczucie niższości. Uczucia te nie wynikają w rzeczywistości  
z faktów lub doświadczeń, lecz z naszych wniosków dotyczących 
faktów lub naszej oceny doświadczeń. Faktem np. jest, że jestem 
gorszym atletą niż X i gorszym tancerzem niż Y, ale nie czyni 
mnie to przecież gorszą osobą. To nie świadomość niższości  
w pewnych dziedzinach sprawia, że dręczy nas kompleks, sprawia 
to poczucie niższości w ogóle (Maltz 1992, s.14). 

 
Tak więc można zrozumieć, dlaczego człowiek boi się 

przyznać do jakichkolwiek wad, słabości, ułomności czy 
popełniania błędów, Boi się dlatego, iż godzi to w jego 
wartość jako człowieka oraz dlatego, że obawia się 
wykorzystania tego przez innych przeciwko sobie. Trudno 
jest żyć człowiekowi ze świadomością swojej niskiej 
wartości lub bezwartościowości - gdzieś w głębi duszy 
czuje on, że to nie jest prawda i broni się przed tym 
stosując różnorodne mechanizmy obronne. Gdyby tego nie 
zrobił - uruchomiłby tendencje autodestrukcyjne. Wielu 
ludzi tak robi - próbuje unicestwić siebie bądź od razu - 
poprzez próby samobójcze, bądź w sposób odroczony - 
poprzez długotrwałe stosowanie trucizn, w postaci 
narkotyków, leków lub alkoholu. Jednym z mechanizmów 
obronnych, stosowanych przez osoby z poczuciem małej 
wartości własnej jest zrzucanie poczucia winy  
i odpowiedzialności poprzez różnorodne gry 
psychologiczne, dotyczące: 
1. Siebie samego - np. „Drewniana noga” - gra 

pozwalająca na samousprawiedliwienie się. 
Symboliczna „drewniana noga”, np. choroba, jest tu 
powodem, dla którego ktoś rezygnuje z osiągnięcia 
ważnego dla niego celu poprzez wycofywanie się. 

2. Innych ludzi - gry obarczające odpowiedzialnością 
innych ludzi, np.: „Gdyby nauczyciele nie uwzięli się 
na mnie byłbym prymusem”. K. Ernst (1991) 
prezentuje cały wachlarz gier szkolnych stosowanych 
zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli na terenie 
szkoły (por. rozdz. III). Otaczającego świata - gry 
pozwalające zrzucić odpowiedzialność na tzw. 
okoliczności zewnętrzne, np.: „Gdyby nie to, że ten 
stołek tu stoi, nigdy bym się o niego nie potknął”. 

3. Boga - gry zrzucające odpowiedzialność na Boga, np. 
„Gdyby Bóg tego wszystkiego nie zrządził, byłbym 
szczęśliwy, a świat byłby piękny; to wszystko przez 
niego”. 
 

Warto tutaj zwrócić uwagę, że w istocie wszystkie gry 
pozwalające na zrzucenie ze swoich barków winy  
i odpowiedzialności sprowadzają się do dwóch 
podstawowych: 
1. „Moje lepsze niż twoje”. 
2. „To nie ja, to on”. 

Wnikając jeszcze głębiej w istotę gier można 
zauważyć, że grą podstawową jest „Moje lepsze niż twoje” 

z dziesiątkami wariantów. Nawet w grze „To nie ja, to on” 
gracz usiłuje zrzucić odpowiedzialność na coś lub kogoś,  
a więc pragnie udowodnić, że ten ktoś jest „gorszy”, bo 
zawinił, a on „lepszy”, bo winy nie ponosi. A więc „moje” 
(tzn. ja) jest lepsze niż „twoje” (tzn. ty). Człowiek stosuje 
gry w sposób całkowicie nieświadomy; żeby udowodnić 
innym, że jest coś wart, a przede wszystkim udowodnić to 
sobie. 

 
Poczucie niższości pochodzi stąd, że oceniamy siebie nie 

naszymi normami, ale normami innych. Ponieważ myślimy, 
wierzymy i przyjmujemy, że powinniśmy dorównywać innym 
normom, czujemy się przygnębieni, marni i uważamy, że coś jest  
z nami nie w porządku. Następną logiczną konkluzją jest, że nie 
jesteśmy wiele warci, że nie zasługujemy na szczęście i sukces i że 
nie byłoby na miejscu wyrażać swoje zdolności i talenty, jakie by 
one nie były, bez poczucia wstydu i winy. Wszystko to jest 
spowodowane przez zahipnotyzowanie ideą: „powinienem być 
taki jak ten” lub „powinienem być taki jak wszyscy”. Trzeba sobie 
uświadomić, że „ty, jako osobowość, nie stajesz do 
współzawodnictwa z żadną po prostu dlatego, że nie ma na świecie 
drugiej takiej osoby jak ty. Jesteś indywidualnością, jesteś 
unikatem. Przestań więc mierzyć się z cudzymi wzorcami” (Maltz 
1992, s.15). 

 
Podstawowym warunkiem radzenia sobie z trudną 

sytuacją jest wysoki poziom samoświadomości, który 
można uzyskać na drodze transakcji intrapsychicznych 
(wewnętrznych). Transakcje intrapsychiczne zachodzą 
wówczas, gdy człowiek wchodzi w relacje z samym sobą,  
a więc gdy prowadzi „wewnętrzny dialog”, gdy odbiera 
informacje ze swojego ciała, gdy jest świadkiem 
pojawiających się w nim emocji, gdy nawiązuje kontakt ze 
swoją sferą nadświadomą bądź duchową, gdy świadomie 
podejmuje rozliczne decyzje. Każda wymiana słów, 
gestów, myśli, przedmiotów z drugą osobą lub większą 
ilością osób to transakcje interpsychiczne. 

Transakcje intrapsychiczne umożliwiają dogłębne 
poznanie samego siebie i dotarcie do własnych, 
wewnętrznych prawd. Należą do nich: 
– odbiór informacji ze sfery fizycznej w trakcie 

relaksacji lub innej techniki pracy z ciałem, 
– odbiór informacji ze sfery psychicznej podczas 

stosowania metod relaksacyjnych i metod kontroli 
umysłu, 

– odbiór informacji ze sfery duchowej przy użyciu 
technik medytacyjnych, umożliwiających relaksację 
umysłu  
i poszerzenie świadomości. 

 
Dzięki transakcjom intrapsychicznym nabywamy: 

– umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb, 
– wyższego poziomu świadomości siebie, 
– wyższego poziomu świadomości na temat 

otaczającego świata i ludzi, 
– umiejętności rozpoznawania sygnalizowanych przez 

organizm symptomów chorobowych, 
manifestujących się poprzez ciało. Bardzo wymierną 
korzyścią jest zrozumienie genezy chorób 
psychosomatycznych  
i innych, będących skutkiem powstawania  
i pielęgnowania negatywnych emocji na podstawie 
nieadekwatnych, błędnych przekonań na temat siebie 
i innych (Paul-Cavallier 1992; Everly i Rosenfeld 
1992; Mandel 1992; Seligman 1993 i in.). 

Paul-Cavallier (1992, s.70) zwraca uwagę, że 
 

Ludzie często nie znają swego ciała lub niektórych jego 
części. Dzieje się tak albo dlatego, że nigdy nie mieli z nimi 
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kontaktu, albo z powodu obarczenia tych sfer emocjami 
negatywnymi, których podmiot stara się naturalnie unikać. Bywa, 
że w następstwie negatywnych, traumatyzujących przekazów 
człowiek uwarunkowuje się tak skutecznie, że odcina się  
i w efekcie nie odbiera żadnych sygnałów zmysłowych z danej 
okolicy ciała. Dzięki pracy na schematem ciała i uzyskiwaniem 
kontaktu z własną wewnętrzną przestrzenią docieramy do 
wewnętrznego świata, który jest naszą własnością, jest częścią 
naszego Ja. Skonstruowanie świadomego obrazu i dostrzeżenie 
dynamiki własnych narządów wewnętrznych jest koniecznym 
warunkiem możliwości stymulowania ich, np. jelit przy 
niestrawności, trzustki w chorobie cukrzycowej czy oskrzeli  
w przebiegu astmy. Można wykreślić niemal architektoniczny plan 
czy mapę stanu poszczególnych obszarów naszego ciała  
z uwzględnieniem zablokowania energii, wolnego jej przepływu  
i napięć. Jest to pierwszy krok w procesie [...] uwalniania 
zgromadzonych napięć. 
 

Nie ulega wątpliwości - jak pisze S. Mika - że nieomal 
bez przerwy człowiek ma do czynienia z napięciem. Jest to 
nieodłączny element przeżywanych przez osobę emocji 
zarówno w przypadku emocji pozytywnych, jak  
i negatywnych. „Przedłużające się napięcie bardzo utrudnia 
optymalne funkcjonowanie, a więc koncentrację uwagi, 
przyswajanie nowych wiadomości, rozwiązywanie 
problemów; co więcej - może ono wpływać na tan zdrowia 
będąc współprzyczyną różnych schorzeń” (Mika 1992, 
s.123). Tak więc uwzględniając zarówno przykre stany 
subiektywne, związane z napięciem (np. lęk, wściekłość), 
jak i gorsze funkcjonowanie, człowiek potrzebuje środków, 
które pozwoliłyby na jego stosunkowo łatwe pozbywanie 
się. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są różne techniki 
relaksacji. W literaturze wymienia się następujące techniki 
relaksacyjne: 
– relaksacja progresywna E. Jacobsona, 
– trening autogenny J. M. Schultza, 
– metoda Bensona, 
– różne techniki medytacyjne. 

 
Szczególnie wnikliwym badaniom poddana była 

efektywność uprawiania przez ludzi medytacji 
transcendentalnej i medytacji opartej na systemie jogi. Jeśli 
chodzi o procesy fizjologiczne ustalono wpływ medytacji 
na: 
– obniżenie metabolizmu, 
– obniżenie ciśnienia krwi, 
– obniżenie koncentracji kwasu mlekowego we krwi, 
– spowolnienie rytmu oddychania, 
– spowolnienie pracy serca, 
– osiągnięcie głębokiego stanu dobroczynnej dla 

organizmu relaksacji. 
 

W zakresie procesów psychologicznych stwierdzono  
u medytujących: 
– krótsze czasy reakcji na bodźce, 
– zwiększenie zdolności percepcyjnych, 
– polepszenie procesów pamięciowych, 
– podwyższenie wyników w nauce, efektywność  

w pracy i innych formach działalności, 
– zmniejszenie poziomu lęku, 
– zmniejszenie poziomu neurotyzmu, 
– podwyższenie ogólnego poziomu zdrowia 

psychicznego, 
– odrzucenie używek (leków, alkoholu, narkotyków, 

papierosów) w sposób samoistny, 
– wzrost rozwoju osobowości, chęć dalszej pracy, 

pogłębiającej samoświadomości człowieka, 

– wyższą akceptację siebie i innych, większą 
spontaniczność, zmniejszenie agresji, podwyższenie 
ilorazu inteligencji. 

W Polsce badania nad wpływem medytacji na 
funkcjonowanie człowieka prowadził w ostatnich latach  
S. Bubicz i uzyskał wyniki potwierdzające te 
ogólnoświatowe tendencje (Mika 1992). Z doniesień  
A. Aron i E. Aron (Mika 1992) wynika, że: 
– w środowiskach o dużej liczbie medytujących 

znacznie spada wskaźnik przestępczości i agresji, 
– w szkolnictwie wszystkich stopni pod wpływem 

medytacji polepszają się u uczniów i studentów 
wyniki nauczania, co tłumaczy się polepszeniem 
koncentracji uwagi i podwyższeniem zdolności 
twórczych; dotyczy to także polepszenia efektów  
w innych sferach aktywności, jak praca zawodowa, 
sport, wszelkiego typu uzdolnienia. 

E. Ornstein (Mika 1992) zwraca uwagę, że medytacja 
prowadzi do relaksacji, a więc zniesienia napięcia, co może 
istotnie optymalizować różne parametry funkcjonowania 
człowieka zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne, 
społeczne i inne. Everly i Rosenfeld uważają, że  
„w praktyce medytacja polega na stosowaniu pewnej 
techniki czy procedury, mogącej wywołać stan 
trofotropowy” (Everly, Rosenfeld 1992, s.137), czyli 
skutek aktywacji za pośrednictwem układu 
parasympatycznego, a więc hamowanie, zwolnienie reakcji 
oraz funkcje regeneracyjne. Autorzy ci wyróżniają cztery 
typy technik medytacyjnych: 
– powtarzanie myśli (np. mantra), 
– powtarzanie czynności fizycznych (np. świadomy 

oddech), 
– kontemplacja problemu (wszechstronne, nawet 

paradoksalne rozważanie różnych aspektów jakiejś 
rzeczy czy problemu, swoista „burza mózgu”), 

– koncentracja wizualna (punkt, płomień świecy, 
mandala itp.). 

Zdaniem autorów skupienie się na określonym bodźcu 
zdaje się stwarzać warunki do wystąpienia zmiany formy 
myślenia i odczuwania dzięki temu, że wystarczająco 
angażuje obwody neuronowe lewej półkuli mózgowej, by 
umożliwić uzyskanie dominacji półkuli prawej. 

Paul-Cavallier wyraża opinię, że teoria dwóch 
mózgów (tj. prawej i lewej półkuli) pozwala lepiej 
zrozumieć psychologię człowieka. Od wielu lat nauka 
usiłuje dotrzeć do tajemnicy struktury myślenia. Faktem  
o podstawowym znaczeniu jest przy tym kreatywność 
myśli i wyobrażeń i ich wpływy na materialną 
rzeczywistość. Życie kreujemy bowiem sami, na podstawie 
własnych sądów, opinii, myśli, informacji. Informacja to 
nic innego jak formowanie siebie od wewnątrz. Człowiek  
i jego świat jest taki, jak jego myśli. Myśl jest produktem 
uczenia się, nabytych informacji i umiejętności. Na 
podstawie informacji wytwarzamy przekonania (myśli na 
dany temat). Jeśli człowiek jest „święcie przekonany” o ich 
słuszności, staje się istotą wierzącą w różne rzeczy, np. we 
własną nieudolność, „niegodność”, rzucanie kłód pod nogi 
przez „innych”, zło w sobie, nieśmiałość, brak własnej 
wartości, bezsens życia itp. Wiara to absolutna pewność, że 
coś jest właśnie takie, a nie inne, to antycypacja wyniku ze 
stuprocentową pewnością, że będzie właśnie tak, a nie 
inaczej. Tak działa efekt Pigmaliona. Całe życie człowieka 
opiera się na takiej wierze, na własnych wewnętrznych 
przekonaniach, dotyczących wszystkich ważnych aspektów 
ludzkiego bytu. „W ostatnich latach w całej naszej kulturze 
wraz z ewolucją myśli humanistycznej nastąpił zwrot  
w kierunku uznania wpływu psyche na materię, myśli na 
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rzeczywistość” (Paul-Cavallier 1992, s.18). Rzeczą 
niezbędną dla poprawy funkcjonowania człowieka we 
wszystkich jego aspektach jest uświadomienie mu tego 
faktu, gdyż ma on zasadnicze znaczenie dla jego zdrowego 
rozwoju i sposobów optymalnego, a nawet twórczego 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Paul-Cavallier 
wskazuje na pewne techniki, które człowiek może w tym 
celu wykorzystać, szczególnie zaś wizualizację i sugestię 
połączoną z hipnozą, autohipnozą lub samą tylko 
relaksacją. 
 

Techniki relaksacji i wizualizacji umożliwiają wykorzystanie  
i uświadomienie sobie treści zawartych w podświadomości. Co 
więcej, dają one możność ingerencji i zmiany treści 
nieświadomych, nie tyle przez zmianę przeżytych faktów, ile przez 
skorygowanie sposobów opracowania przeżyć [...]. Procesy te 
prowokujemy ponadto wywołując tzw. stany zmienionej 
świadomości, np. w transie hipnotycznym, głębokiej relaksacji czy 
medytacji w stanie alfa (Paul-Cavallier 1992, s.58). 

 
Dzięki tym zabiegom zlokalizowane w lewej półkuli 

funkcje racjonalne, krytyczna ocena rzeczywistości  
i mechanizmy obronne mogą zostać wyłączone, przez co 
zwiększa się wrażliwość na sygnały dochodzące z półkuli 
prawej. 

 
Aby zasilanie, transformacja i wykorzystanie zasobów 

prawej półkuli oraz przeniesienie tego na grunt aktywności półkuli 
lewej mogły się dokonać - konieczne jest wycofanie się  
z nawykowej aktywności umysłowej, włączenie się  
i zintegrowanie w świadomym myśleniu wyłaniających się 
elementów. W ten sposób powoli zaczniemy rozpoznawać nasze 
dawne, stare zaprogramowania, tak bardzo dziś problematyczne  
i uciążliwe. Dopiero wtedy staje się możliwe podjęcie  
w kolejnych etapach procesu „przeprogramowywanie”, tj. 
oduczanie się tego, czego się kiedyś nauczyliśmy. 
Przeprogramowanie takie możliwe jest jedynie poprzez nasycenie 
naszej nieświadomości poczuciem powodzenia, sukcesu, ufności  
i wiary w siebie (Paul-Cavallier 1992, s.58 i 59). 

 
U podstaw techniki wizualizacyjnej u Paul-Cavalliera 

leżą trzy strefy oddziaływań - sugestia, transanaliza  
i postępowanie bioenergetyczne. Postępowanie 
bioenergetyczne, oparte na technikach relaksacji poprawia 
fizyczne samopoczucie, transanaliza umożliwia 
rozpoznanie obszaru emocjonalnego (zranionego, 
zablokowanego lub zdominowanego Dziecka), 
wewnętrznego przymusu (negatywny Rodzic) oraz 
niezweryfikowanego Dorosłego, sugestia nadaje zaś 
wizualizacji „całą siłę właściwą treściom nieświadomym”, 
jak mówi Paul-Cavallier. Wizualizacja to praktyczna nauka 
o tym, jak modyfikować postawy człowieka, by miał on 
poczucie zmian, które się w nim dokonują, i by mógł 
odczuć, że sam może być autorem tych zmian. Dalsza 
analiza tych technik pokazuje, że prowadzą one do zmiany 
starego programu, wpisanego w pamięć komórek 
nerwowych. „Czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, 
każdy z nas nosi w sobie swój mentalny obraz” - pisze  
M. Maltz. Ten obraz 

 
jest naszą własną koncepcją „rodzaju osoby, jaką jestem” jest 

zbudowany z naszych przekonań o sobie. Ale te przekonania 
zostały nieświadomie uformowane na podstawie naszych 
doświadczeń, sukcesów i niepowodzeń, upokorzeń i triumfów oraz 
sposobu odnoszenia się do nas innych ludzi, szczególnie we 
wczesnym dzieciństwie. Z tego wszystkiego mentalnie 
konstruujemy „jaźń” (lub jej obraz). Kiedy jakieś wyobrażenie lub 
przekonanie o nas samych „wejdzie” w obraz, staje się dla nas 
prawdą. Nie kwestionujemy jego słuszności, działamy tak, jakby 
było ono prawdziwe (Maltz 1992, s.4). 

 
Aby dokonać zmian, polepszyć swoje 

funkcjonowanie, żeby rozwijać się ku pełni, konieczne jest, 
by człowiek dogłębnie uświadomił sobie własne 
uwarunkowanie. Drugą niezmiernie ważną sprawą jest 
świadomość tego, że „system nerwowy nie jest w stanie 
odczuć różnicy między doświadczeniem wyobrażonym  
a rzeczywistym. W każdym przypadku reaguje 
automatycznie, zgodnie z informacją otrzymaną od mózgu. 
Reaguje zgodnie z tym, co człowiek uważa i wyobraża 
sobie jako prawdziwe” (Maltz 1992, s.11). Ponadto 
„musimy sobie zdawać sprawę, że mózg i cały system 
nerwowy reagujące automatycznie na otoczenie są tym 
samym mózgiem i systemem nerwowym, które dostarczają 
nam informacji o otoczeniu” (Maltz 1992, s.11). Po tych 
dodatkowych wyjaśnieniach łatwo jest zrozumieć w pełni 
rolę i działanie mechanizmu wizualizacji. Zdaniem Maltza 

 
twórcza wyobraźnia nie jest zarezerwowana tylko dla 

poetów, filozofów i wynalazców. Bierze ona udział w każdym 
działaniu, pokazując obraz celu, do którego dąży nasz 
automatyczny mechanizm. Działamy [...] za przyczyną wyobraźni. 
Człowiek działa i czuje zgodnie z tym, co sobie wyobraża jako 
prawdziwe o sobie i otoczeniu. Jest to podstawowe prawo 
działania umysłu (Maltz 1992, s.11). 

 
Rola relaksacji i jej dobroczynny wpływ na 

funkcjonowanie ciała i psychiki jest dziś już dobrze 
rozpoznana i oczywista. Także relaksacja umysłu,  
w postaci różnorodnych technik medytacyjnych zdobywa 
sobie coraz większe uznanie i popularność zarówno wśród 
lekarzy, jak i psychologów. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na zastosowanie 
omawianych przez Mikę (1992) technik aforystycznych. 
Charakteryzuje się ono tym, że „autor w dość ogólny 
sposób wygłasza opinie dotyczące natury człowieka, 
celów, do których powinien on dążyć lub dąży, cech, które 
powinien mieć lub ma, sposobów kształtowania tych cech” 
(Mika 1992, s.21). Jako przykład podaje Mika aforyzmy 
Marka Aureliusza. Oto jeden z nich: 

 
Uwolnij się od niepokojących myśli, tak sobie zawsze 

mówiąc: „Ode mnie to teraz zależy, aby w tej oto duszy nie 
przebywała złość ani żądza, ani żaden w ogóle niepokój, lecz 
abym widział wszystko tak, jak jest i używał poszczególnych 
rzeczy podług ich wartości. Pamiętaj o tej mocy danej ci przez 
naturę (Mika 1992, s.21). 

 
Analizując proponowane przez Mikę podejście 

aforystyczne zauważamy, że jest to połączenie afirmacji  
i autosugestii. Sugestia jest techniką dobrze znaną, 
afirmacja natomiast to autosugestia, którą zwykle stosuje 
się w formie wielokrotnego zapisu, tak długo, aż zostanie 
ona zaakceptowana przez podświadomość człowieka. 
Według B. Mandela (1992) i innych autorów, wyobrażenia 
człowieka poprzedzają jego myśli, które następnie 
„ubierane są w słowa” (tj. są werbalizowane), a na ich 
podstawie jednostka uruchamia swoją wyobraźnię. 

 
Czy świadom jesteś tego czy nie, tworzysz poprzez jakość 

swoich myśli. Myśli wysokiej jakości produkują wysokiej jakości 
rezultaty. Myśli niskiej jakości produkują rezultaty niskiej jakości. 
Musisz wymyślić jakąś myśl, zanim ją zrealizujesz, czy jest to 
zrobienie stołu, czy napisanie powieści, czy pójście do kina 
(Mandel 1992, s.19). 

 
Rzeczywista zmiana dokonuje się poprzez zmianę 

nastawienia przy udziale świadomości. „Ponieważ nasze 
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nastawienia (wyrażające odpowiadające im myśli) szybko 
stają się doświadczalną prawdą, konieczne jest 
odprogramowanie podświadomości z negatywnych 
nastawień, których ta kurczowo się trzyma” (Maltz 1992, 
s.24). Właśnie - jak nazywa go Mandel - system 
implantacji myśli umożliwia człowiekowi zaszczepienie 
pozytywnych idei w podświadomości. Praktycznie 
dokonuje się tego m.in. poprzez afirmację, a więc 
świadomie wszczepioną, pozytywną myśl, którą się 
wielokrotnie powtarza lub przepisuje, jako przeciwwagę 
starych, negatywnych uwarunkowań. Jest to swoisty 
sposób uczenia się czy też modelowania nowych 
zachowań, podejmowany świadomie przez człowieka  
w celu osiągnięcia celów, zgodnie z własną wolą  
i świadomymi pragnieniami, na podstawie 
uświadomionego sobie mechanizmu funkcjonowania 
organizmu jako całości. C. G. Jung twierdzi, że: 

 
każde uświadomienie sobie przyczyn i intencji jest zalążkiem 

światopoglądu. Każdy wzrost doświadczenia i wiedzy oznacza 
dalszy krok w rozwoju światopoglądu. I wraz z obrazem świata, 
który tworzy sobie człowiek myślący, zmienia się i on sam. 
Człowiek, którego Słońce jeszcze się obraca dokoła Ziemi, jest 
innym od tego, którego Ziemia jest satelitą Słońca (Jacobi 1993,  
s. 180 i 181). 

 
Zdolność tworzenia obrazu świata i siebie związana 

jest dla Junga w sposób oczywisty z aktywną wyobraźnią, 
która doprowadza człowieka do poznania własnego 
„centrum”. 

 
Wyobraźnię należy tu rozumieć dosłownie jako rzeczywistą 

moc tworzenia obrazów, zgodnie z klasycznym zastosowaniem 
tego słowa; [...] jest ona aktywnym wywoływaniem obrazów 
wewnętrznych, rzeczywistym tworzeniem wyobraźni i myśli; [...] 
jest to uaktywnienie najgłębszych pokładów duszy w celu 
ułatwienia powstawania symboli i spowodowania ich twórczego  
i uzdrawiającego działania (Jacobi 1993, s.197). 

 
Reasumując, można powiedzieć słowami Miki, że do 

pracy nad sobą warto wykorzystywać cały arsenał 
różnorodnych technik. Różne formy relaksacji pozwalają 
na usuwanie napięć, a tym samym lepsze funkcjonowanie. 
Relaksacja jest także wstępem do używania technik 
medytacyjnych, wizualizacyjnych, a także autosugestii, 
których stosowanie do osiągania różnych celów pozwala na 
optymalizowanie ludzkich działań (Mika 1992, s.174). 

Wzrost poziomu samoświadomości pozwala na 
dogłębne poznanie prawdziwej natury sytuacji trudnych, na 
rozpoznanie ich źródeł. Źródła te tkwią pomiędzy 
człowiekiem a światem zewnętrznym. Owo „pomiędzy” 
dotyczy indywidualnego wzorca ujmowania rzeczywistości 
i nadawania zdarzeniom osobistego znaczenia. Dlatego 
właśnie różne osoby w konfrontacji z podobną sytuacją 
spostrzegają ją odmiennie. Lazarus mówi, że „ludzie mogą 
tworzyć wiele interpretacji tego samego materiału 
wyjściowego, w zależności od indywidualnej struktury 
motywacji, systemu przekonań oraz stylu myślenia  
i przystosowania” (Lazarus 1986, s.4). Samo zaś radzenie 
sobie z sytuacją trudną nie jest pojedynczym czy 
jednorazowym aktem, ale „konstelacją wielu czynności  
i myśli, wywołanych przez złożony zespół oczekiwań, 
które mogą się utrzymywać przez pewien okres” (Lazarus 
1986, s.4). 

Można stwierdzić obecność pewnych stylów czy 
wzorców radzenia sobie, typowych dla każdego człowieka, 
i style te obejmują zawsze kombinację wielu czynności  
i myśli, niekiedy znacznie różniących się w różnych 

okresach i momentach ludzkiego życia. Pełniejsze 
zrozumienie i ocena optymalnego sposobu radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych wymaga uwzględnienia wiedzy  
o tym, w jaki sposób człowiek kieruje swoim życiem i jaką 
rolę odgrywa w nim brak negatywnych myśli oraz 
negatywnych doświadczeń emocjonalnych (Seligman 
1993). Wydaje się bowiem, że przede wszystkim to 
wpływa w sposób znaczący na spostrzeganie sytuacji jako 
trudnej lub tylko zadaniowej i możliwości 
konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nią. 

 
 

PYTANIA I PROBLEMY 
 
1. Co to jest sytuacja trudna? 
2. Jakie rodzaje sytuacji trudnych poznałeś? 
3. Jakie czynniki odgrywają rolę w powstawaniu sytuacji 

trudnych? 
4. Gdzie należy upatrywać przyczyn przeżywanych 

sytuacji trudnych; na zewnątrz czy wewnątrz 
jednostki? 

5. Jakie skutki w zachowaniu może wywołać sytuacja 
trudna? 

6. Jakie znasz sposoby radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych? 

7. Co sądzisz o roli mechanizmów obronnych  
w rozwiązywaniu sytuacji trudnych? 

8. Czy gry psychologiczne służą konstruktywnym czy 
niekorzystnym sposobom radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych? 

9. Co oznacza pojęcie „wyuczona bezradność”? 
10. Jaka jest rola jednostki w uruchamianiu 

konstruktywnych lub destrukcyjnych mechanizmów 
radzenia sobie? 
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