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  Jakże często spotykamy się w szko-
le ze sformułowaniami typu: „To taki 
dom”, „Dzieci z tego środowiska…”, 
„Robimy wszystko co można jak naj-
lepiej, ale…”. Czy można komukol-
wiek cokolwiek zarzucić po usłysze-
niu takich sformułowań? Przecież sta-
nowią oczywistą oczywistość, a z fak-
tami się nie dyskutuje. Pytanie czy 
rozmawiamy o faktach. A jeśli tak, to 
czy stanowią one obiektywny obraz 
rzeczywistości, czy raczej subiektyw-
ny przekaz określający naszą strefę 
komfortu?
  Strefa komfortu jest pojęciem opi-
sującym stan, jaki odczuwamy pod-
czas wykonywania działań, w których 
czujemy się bezpiecznie i pewnie. 
Dzieje się tak, kiedy kroki, które pode-
jmujemy, są nam znane, często wcześ-
niej powtarzane, a ich rezultaty są z du-
żą dokładnością przewidywalne. Na 
gruncie zawodowym są to te zadania, 
których podejmujemy na poziomie 
niemal nieświadomej kompetencji. 
Wykonujemy je bez wahania, ponie-
waż ich rezultat jest nam dobrze zna-
ny, podejmowanie decyzji na ogół nie 
pociąga za sobą niepewności, a osią-
gane rezultaty potwierdzają nasze nie-
podważalne kompetencje.
 
Ja w strefie komfortu

 Lęk przed opuszczeniem dobrze nam 
znanej strefy komfortu, najczęściej 
w sposób dla nas nieuświadomiony, 
doprowadza nas do tego, że po raz ko-
lejny wybieramy działania z reguły 
znane i przewidywalne. Nie widzimy, 
a nawet nie rozważamy innych moż-
liwości. Co gorsza, w ogóle nie do-
puszczamy do siebie myśli, że warto 
się nad nimi zastanowić. Po części 
dzieje się tak na skutek zjawiska zwa-
nego postracjonalizmem. Polega ono 
na tym, że z reguły staramy się wytłu-
maczyć sobie nasze zachowania, zwła-
szcza, kiedy nie do końca jesteśmy 
pewni ich właściwości. Najłatwiej jest 
nam kierować się wzorcem czy sche-
matami, które już kiedyś uznaliśmy 
za „nasze”, szczególnie kiedy są one 
potwierdzane i wzmacniane postawą 
i zachowaniem innych osób z nasze-
go środowiska. Tak widać musi być –  
mówimy sobie na początku. Tak jest 
– twierdzimy czasem bez wahania. 
  Strefa komfortu jest jak koń trojań-
ski. Na początku daje nam poczucie 
władzy nad własnymi decyzjami i po-
stępowaniem, z czasem – nawet nie 
wiemy kiedy – przejmuje nad nami 
kontrolę i zaczyna decydować o na-
szym życiu. Jak to się dzieje? Kiedy
robimy tylko to, co znane i w najwię-
kszym stopniu przewidywalne, zaczy-
namy negować to, co nowe. Często 
nie dlatego, że nie mamy wiedzy i 
przygotowania, by podjąć inne działa-
nie, ale dlatego, że bylibyśmy zmusze-
ni wejść na nieznany nam teren. Nie 
wykazujemy zainteresowania zmianą. 
Odrzucamy racjonalną analizę i po-
mimo racjonalnych argumentów, po-
dejmujemy decyzję o pozostawaniu 
w swojej sferze bezpieczeństwa. Uni-
kamy nowych celów, a tym bardziej 
związanych z próbą ich osiągnięcia 
aktywności. Zadowala nas to, co już 
mamy. Rezygnujemy z możliwości 
korzystania z własnego potencjału i 
pracy nad jego rozwojem. Postępuje-

my w taki sam sposób od lat, robimy i 
mówimy to co zwykle, choć – w grun-
cie rzeczy – gdzieś w głębi myślimy 
(marzymy) o uzyskaniu bardziej saty-
sfakcjonujących rezultatów. Te jednak 
pojawiają się coraz rzadziej. Tak jak 
myśleliśmy „One są coraz gorsze”, 
„Ciągle tylko zmiany i zmiany, nic już 
nie działa tak jak należy”. Przyczyn
rozczarowania upatrujemy tylko poza 
sobą. Znajdujemy się w swoistej pu-
łapce niemożności zmiany. Chcemy 
się znaleźć w innym miejscu, ale nie 
zauważamy, że stale poruszamy się po 
tych samych znanych drogach. Wy-
jście poza strefę komfortu powoduje 
dyskomfort. Kiedy jednak pozostaje-
my w strefie komfortu z czasem rów-
nież pojawia się nuda, apatia, w końcu 
wypalenie zawodowe. To najwyższy 
głos, że czas na zmianę.
 
Strefa komfortu czyli tunel

  Strefa komfortu to wszystkie te my-
śli, nawyki i rutynowe działania, które
stają się dla nas swoistymi niepodwa-
żalnymi nakazami, stereotypowymi 
prawdami o życiu i naszych prawach 
i powinnościach, które decyzją o na-
szym postępowaniu nawet za cenę po-
czucia bezradności, goryczy czy nie-
spełnienia. Dzieje się tak, bo zniechę-
cenie i żal, które nam towarzyszą są 
na ogół o niebo bardziej atrakcyjne, 
aniżeli niepewność tego, co może się 
zdarzyć, gdybyśmy na krok opuścili 
naszą strefę bezpieczeństwa. Zupełnie 
pomijamy to, co może pojawić się póź-
niej – poczucie spełnienia, satysfak-
cja, spełnienie zawodowe... Ujmując 
rzecz metaforycznie decydujemy się 
funkcjonować w określonym tunelu, 
który z jednej strony wyznacza nam 
bezpieczeństwo, z drugiej zaś ograni-
cza możliwość działania. Opisywana 
postawa ulega wzmocnieniu, kiedy do-
okoła nas inni zachowują się tak samo 
(„Znowu czegoś od nas chcą”, „Mog-
liby nas wreszcie zostawić w spokoju, 
przecież po tylu latach praktyki na-
prawdę wiemy jak uczyć”). W meta-
foryczny sposób omawiane zjawisko 
opisał Anthony de Mello: „Co się sta-
nie, gdy żaby z różnych studni zbio-
rą się, aby podyskutować na temat 
swoich przekonań i wymienić do-
świadczenia? Ich horyzonty poszerzą 
się o wiedzę o istnieniu innych jeszcze 
studni. Ale nadal nie podejrzewają 
nawet, że istnieje ocean prawdy, która 
nie może być ograniczona ścianami 
żadnych konceptualnych studni. I na-
sze biedne żaby nadal są podzielone, 
w dalszym ciągu używają wyrażeń: 
moje, twoje, twoje doświadczenie, two-
ja ideologia i moja. Wzajemne dziele-
nie się formułami nie wzbogaca, po-
nieważ formuły podobnie jak ściany 
studni dzielą, a tylko ocean bez żad-
nych ograniczeń łączy”. (Wezwanie do 
miłości, Poznań 2001, s. 134)
  Strach przed zmianą tworzy w nas 
przekonanie, że nowe nie jest dobre 
tylko dlatego, że nie jest znane. Strefa 
komfortu na początku jest azylem, daje 
nam przyjemność, jednak po pewnym
czasie, w sposób przez nas niezauwa-
żony, staje się naszym ograniczeniem.
Zaburza obiektywny osąd własnych 
możliwości i podejmowania właści-
wych i korzystnych decyzji. By po-
czuć się lepiej. By popracować nad 

własnym rozwojem warto przestać ro-
bić rzeczy znane i zacząć robić na po-
czątku nawet przeciętnie rzeczy nowe, 
na razie nieznane. Akceptacja zmiany
i – być może – doskonałość pojawi 
się z czasem. Ta rodzi się przez liczbę 
powtórzeń. To, co wykonywane po-
czątkowo na niskim poziomie, z cza-
sem, staje się o prostu dobre. I o dzi-
wo, nasza strefa bezpieczeństwa po-
większa się. Tak działa prosta strate-
gia rozwoju. Rozwijamy się.
 
Strefa komfortu – próba wyjścia

 Nasza wiedza poparta na ogół głębo-
kim doświadczeniem mówi, że roz-
patrując kwestię sukcesów i porażek,
tych drugich doświadczamy znacznie 
częściej. A przecież każdy zapytany
czy woli zwycięstwo, czy klęskę od-
powie, że kocha przede wszystkim 
sukces. Dlaczego tak jest? Może dla-
tego, że gdzieś w głębi, tak napraw-
dę, choć najpewniej w sposób nieu-
świadomiony, myślimy jednak o tym, 
co się nam może zdarzyć niedobrego. 
I żeby uniknąć klęski, na wszelki wy-
padek, decydujemy się twardo i jedno-
znacznie, tak naprawdę po męsku i bez
żadnych kompromisów – nie robić 
nic. Czy można z tego jakość wyjść? 
Spróbujmy: 
•  weź kartkę i napisz na niej trzy naj-
gorsze rzeczy jakie mogą ci się przy-
trafić, w sytuacji, kiedy zdecydujesz się 
na zrobienie czegoś nowego;
•  do każdego z wymienionych przez 
ciebie problemów wymyśl scenariusz 
postępowania, plan ratunkowy. co zro-
biłbyś, gdyby hipotetyczna przeszko-
da pojawiła się na twojej drodze;
• sprawdź, jak miewa się twój strach 
przed sukcesem.
   Jesteś tym, co i jak myślisz. Roz-
ważmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że 
nasz szef poprosił nas o chwilę szcze-
rej rozmowy i w zaciszu swojego ga-
binetu oświadczył nam, że do niczego
się nie nadajemy, że właściwie popeł-
niamy same błędy i że w zasadzie nikt 
nas nie lubi. Co robimy w takim przy-
padku? Najpewniej staramy się bronić. 
Przypomnimy sytuacje, w których od-
nieśliśmy sukces, a jeśli takich nie ma-
my, to wspominamy przynajmniej, że 
bardzo się staraliśmy. Mówimy też, że 
na pewno jest ktoś, kto nas lubi i na-
tychmiast staramy się przynajmniej 
jedną taką osobę wymienić. A teraz 
zmieńmy kontekst. Wyobraźmy sobie, 
że to my sami o sobie myślimy, że do 
niczego się nie nadajemy, że właściwie 
popełniamy same błędy i że w zasa-
dzie nikt nas nie lubi. Co się dzieje da-
lej? Jeśli tak myślimy, to znaczy, że
tak myślimy. Raczej się sobie nie tłu-
maczymy, że przecież jest inaczej. 
Przecież myślimy tak właśnie dlatego, 
że dopadło nas katastroficzne prze-
konanie, że tak właśnie jest. I co z tą 
informacją robi nasz mózg? On to po 
prostu przyjmuje. Mózg, który odbie-
ramy jako narząd decydujący o naszej 
mądrości, działa dość bezrefleksyjnie. 

Otwartość na zmianę

  Myślenie o zmianie wymaga kreaty-
wności. Można zacząć od bardzo pod-
stawowego ćwiczenia, które w grun-
cie rzeczy ociera się o jedną ze stan-
dardowych dziecięcych zabaw (kto 

jest bowiem bardziej kreatywny od 
naszych pociech?). To zagadka, która 
zakłada odpowiedź na pytanie: „Co 
nie ma nóg, a chodzi”. Sprawa jest 
oczywiście banalnie prosta – chodzi 
o zegar. Ale zasada już taka banalna 
nie jest. Ta zasada pozwala odpowie-
dzieć na przykładna pytanie: „Co po-
woduje, że ja dla moich uczniów ro-
bię wszystko, co można jak najlepiej, 
a oni z tego w ogóle nie korzystają”. 
Tu odpowiedź jest najczęściej również
bardzo prosta. Otóż, najprawdopo-
dobniej w gruncie rzeczy nie robię dla 
moich uczniów wszystkiego, co jest
dla nich najlepsze. I to, nad czym się
powinienem wobec tego zastanowić,
nowić, to nie narzucająca się wprost 
kwestia – dlaczego oni mi to robią, ale 
poważne wyzwanie – co ja robię nie 
tak, że moja oferta do nich nie trafia.
  Znany praktyk i teoretyk coachingu 
napisał: „Rzeczy i sytuacje stają się ja-
kieś tylko pod wpływem naszej oceny.
Ocena, zwłaszcza negatywna, daje na-
tychmiastowy efekt w postaci złego 
samopoczucia, złości lub lęku, a na-
stępnie zamyka nas w stereotypowym, 
bezradnym zachowaniu. Efektem koń-
cowym jest pogorszenie samopoczucia 
i brak możliwości wyjścia z impasu” 
(Bennewicz M., Coaching czyli po-
budzacz neuronów, Warszawa 2009, 
s.29-30).  By zmienić swój los, warto 
zmienić swój sposób myślenia. 
  Zgodnie z popularną zasadą przy-
pisywaną przez Lao Tse: uważaj na 
swoje myśli, stają się twoimi słowa-
mi; uważaj na swoje słowa stają się 
twoimi czynami; uważaj na swoje czy-
ny stają się twoimi nawykami; uwa-
żaj na swoje nawyki, stają się twoim 
charakterem – uważaj na swój charak-
ter, staje się twoim losem. Pamiętając 
o tym warto przejść przez kolejną pro-
cedurę:
•  zastanów się nad głównymi prio-
rytetami, które towarzyszą twojemu 
życiu;
•  sformułuj i zapisz na kartce cel jaki 
chciałbyś osiągnąć w kontekście tego
z priorytetów, który uważasz za naj-
ważniejszy i najbardziej pilny (pamię-
taj aby cel opisywał konkretny rezul-
tat, który mógłbyś osiągnąć w okreś-
lonym czasie);
•  zastanów się i zapisz swoje odczu-
cia związane z tak sformułowanym 
celem;
•  jeśli pojawiły się skojarzenia typu: 
„tyle razy już próbowałem”, „obawiam 
się, że oni mi na to nie pozwolą” albo 
„ale czy mi to na pewno wyjdzie?”, 
przy każdym negatywnym zapisie do-
pisz: „Taka jest w tej chwili moja opi-
nia. Możliwe są inne”;
• pomyśl nad innymi okolicznościa-
mi, które wiążą się z twoją pierwotną 

opinią, np.: „tyle razy już próbowa-
łem” – „nigdy dokładnie nie precyzo-
wałem o co mi chodzi”, „zbyt szyb-
ko sobie odpuszczałem”, „chętniej słu-
chałem argumentów przeciwko celo-
wi aniżeli środków pozwalających go 
osiągnąć”... – zapisz je;
• pomyśl, jaką możesz przyjąć po-
stawę i co możesz w tej sprawie zro-
bić, np.: „zastanowię się dokładnie, 
co chciałbym osiągnąć”, „sformułuję 
nowy konkretny cel, który będzie u-
względniał szczegółowe rezultaty, ter-
min i wskaźniki potwierdzające osią-
gnięcie moich zamierzeń”... – zapisz 
to;
• przeczytaj, co zapisałeś i zastanów 
się jak się z tym czujesz, co przeważa: 
niepokój czy chęć do działania;
• kiedy poczujesz potrzebę realizacji 
działań umożliwiających osiągnięcie 
zamierzonego celu pomyśl, co mo-
żesz zrobić, żeby utrzymać to samo-
poczucie i dalej – co możesz zrobić, 
jak powinieneś się zachowywać, jak 
myśleć, żeby skutecznie i konsekwen-
tnie osiągać zamierzone rezultaty;
• sformułuj swój pierwotny cel w o-
parciu o strukturę typu: „tego i tego 
dnia… (opisz zamierzonego rezulta-
tu) co potwierdzi (opis wskaźnika po-
twierdzającego osiągnięcie zamierzo-
nego celu)”;
•  pomyśl, wyobraź sobie możliwie 
dokładnie jak się będziesz czuł, kiedy 
osiągniesz zaplanowany rezultat; jak 
będą na ciebie patrzyć inni ludzie; kto 
będzie z ciebie najbardziej dumny; kto 
– być może – ci podziękuje.

Kończąc

  To co myślisz o swoich perspekty-
wach decyduje o tym jak przystępu-
jesz do próby ich osiągnięcia. Nega-
tywne założenia prowokują negatyw-
ne zachowania. Najłatwiej jest wytłu-
maczyć sobie, że tak wcale być nie mu-
si. Że w gruncie rzeczy, nasze myśli to
tylko nasze myśli. Że tak jak powstały 
w naszej głowie, równie łatwo mogą 
w tejże głowie zostać zamienione na 
myśli podważające ich prawdziwość. 
Jeśli tak łatwo jest nam znaleźć powo-
dy dlaczego mamy czegoś nie robić, 
równie łatwo powinny nam przyjść 
do głowy sposoby, co zrobić, żeby  za-
mierzony rezultat osiągnąć. Warto 
wymyśleć ich możliwie dużo. Pewnie 
niektóre będą poza naszym aktualnym 
zasięgiem, ale z kilkoma na pewno uda 
się nam poradzić. Skupmy się na nich. 
Zacznijmy w oparciu o nie budować 
nowe, tym razem pozytywne strategie. 
To tylko kwestia czasu, kiedy zacznie-
my je z korzyścią dla siebie realizować. 
Jesteśmy tym, co niosą w nas nasze 
myśli.
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