
  1

Wprowadzenie Do porozumienia bez przemocy	 2 ........................................................

V. MODUŁ - pozytywna neuroplastyczność i wiedza o mózgu	 2................................

E M I L I A  K U L PA - N O WA K  

J O A N N A  B E R E N D T



W P R O WA D Z E N I E  D O  P O R O Z U M I E N I A  B E Z  P R Z E M O C Y  
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W I E D Z A  O  M Ó Z G U  

Na podstawie  materiałów Rick Hanson: „Pozytywna Neuroplastyczność” 

1. Lekcja pierwsza 

Neuroplastyczność mózgu to zdolność do zmiany w budowie i funkcji obwodów neuronalnych. Dzięki 
tej funkcji można nauczyć swój mózg pozytywnego podejścia czy odporności na wyzwania. 

KILKA SŁÓW O NEUROBIOLOGII 

• Każda aktywność mentalna jest powiązana z aktywnością neuronalną. 

• Powtarzająca się aktywność mentalna jest powiązana z powtarzającą się aktywnością neuronalną. 

• Powtarzająca się aktywność neuronalna wpływa na zmiany w strukturze mózgu. 

• Uczenie się to proces powodujący zmiany w mózgu. 

Innymi słowy To na czym skupiamy uwagę na co dzień buduje struktury naszego mózgu. Skupianie 
uwagi jest dla mózgu dodatkowym sygnałem, że to jest ważne, więc mózg łatwiej „wdrukowuje” te 
doświadczenia w obwody mózgu. Dlatego tak ważne jest, aby skupiać uwagę na tych doświadczeniach, 
które są dla nas pożądane, pozytywne. 

ESENCJA POZYTYWNEJ NEUROPLASTYCZNOŚCI 

• Nasz mózg składa się z trzech warstw nałożonych na siebie w czasie ewolucji: pnia mózgu, części 
podkorowej i  kory przedczołowej (kory nowej).   

• Części te są powiązane w ewolucyjnymi stadiami mózgów gadów ssaków i naczelnych. 

• Mózg ludzki ma zasadnicze 3 potrzeby powiązane z w/w częściami mózgu: potrzebę bezpieczeństwa, 
satysfakcji i więzi. 

• Potrzebą bezpieczeństwa zarządza system unikania krzywdy (zagrożenia). 

• Potrzebą satysfakcji zarządza system dążenia do nagrody. 

• Potrzebą więzi zarządza system relacji społecznych. 

Z punktu widzenia wiedzy o mózgu neuropsycholog Rick Hanson wyróżnia trzy kluczowe 
potrzeby naszego układu nerwowego za które odpowiadają trzy systemy. 



Co więcej, nasz system nerwowy, w tym mozg, może przełączać się w dwa tryby 
funkcjonowania. 

TRYB ZIELONY - RESPONSYWNY - stan poczucia, że nasze potrzeby są zasadniczo 
zaspokojone. Stan równowagi i zrównoważonego korzystania z zasobów, zdrowienia, 
regeneracji. Dostęp do pełni potencjału. Umiejętność samo-regulacji. Możliwość 
realizowania długoterminowych celów. Dbanie o jakość życia. 

Nastawienie na zbliżanie się „do czegoś”. Ciekawość, odwaga, siła, szukanie możliwości, próbowanie 
nowych rzeczy, budowanie, rozwijanie, aktywność. 

 

• TRYB CZERWONY - REAKTYWNY - stan poczucia, że nasze potrzeby są zasadniczo 
niezaspokojone. Stan stresu i nadmiernego wykorzystywania zasobów. Brak  regeneracji. Utrudniony 



dostęp do potencjału. Realizowanie natychmiastowej gratyfikacji i ulgi. Tryb przetrwania. Nastawienie 
na unikanie lub ruch „od czegoś”. Lęk, niepokój, napięcie, unikanie, widzenie zagrożeń, bezsilność, 
poczucie braku. 

  

Biorąc powyższą wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu pod uwagę mamy dla Ciebie propozycję : 
Bądź kolekcjonerem pozytywnych doświadczeń. 
Bowiem ludzki mózg przetwarza informacje – to jego zadanie. Zapamiętuje te, które są dla niego istotne i 
które służą adaptacji do istniejącego środowiska. Im bardziej skupiamy się na tym co nie działa tym 
bardziej mózg skupia się na tym co nie działa i wzmacnia obwody neuronalne aktywujące się w takich 
stanach.  
Jeśli pragniemy, aby w naszym życiu było np więcej radości czy zadowolenia potrzebujemy przeżywać je 
jak najczęściej i kolekcjonować je. Jak w aparacie fotograficznym nastawmy naszą ostrość na te 
doświadczenia których pragniemy więcej w życiu. Negatywne doświadczenia mózg kolekcjonuje bez 
żadnego wysiłku z naszej strony w sposób odruchowy i automatyczny. Te pozytywne potrzebujemy 
zauważać i kolekcjonować świadomie.  

Ćwiczenie: SZUKAJ POZYTYWÓW 
Zapraszamy Cię do szukania pozytywów w obecnej chwili, w przeszłości, w nas samych, w innych 
ludziach. Zauważaj pozytywne  fakty i pozwól sobie na sprawdzenie co czujemy w związku z tymi 
faktami. (w ten sposób zmieniamy pozytywny fakt w doświadczenie) 

Kolekcjonowanie pozytywnych doświadczeń jak zdjęć w albumie powoduje, że w naszym mózgu odbywa 
się taki sam proces. Zbierania i oflagowywania jako ważne przeżyć które nas wspierają, wzmacniają, 
rozwijają, uspokajają, radują, wzruszają, ubogacają. Nie musza to być chwile idealne czy „za milion 
dolarów” mogą być zwykłe, małe, niedoskonałe i jednocześnie mające dla nas znaczenie i pozytywny 
„smak”. Taka kolekcja doświadczeń zbliży nas do szczęśliwego mózgu. 



2. Lekcja druga  

Mózg ludzki ma skłonność negatywną oznacza to, że automatycznie skupia uwagę na tym 
co jest nie tak, czego brakuje, co jest do zmiany, co lub kto jest zagrożeniem, co nie działa 
itp. Tą tendencje odziedziczyliśmy po naszych przodkach, którym ta zdolność umożliwiała 
przetrwanie, w niebezpiecznym środowisku. Skłonność negatywna działa automatycznie. 
Jeśli nie zrównoważymy jej świadomymi praktykami budującymi „pozytywne” obwody w 
mózgu, to z roku na rok będziemy coraz bardziej niespokojni, niezadowoleni i wyobcowani. 

Gdy w codziennym życiu skupiamy się na tym co nie działa, widzimy większe zagrożenia niż faktycznie istnieją 
pielęgnujemy negatywną skłonność naszego mózgu. W efekcie pielęgnowania negatywnego nastawienia, jak pisze Rick 
Hanson w swojej najnowszej ksiażcze „Rezyliencja, Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia” , „mózg w 
naturalny i rutynowy sposób: 

• szuka złych informacji w świecie, w ciele i w umyśle; 

• mocno się na nich koncentruje, tracąc przy tym z pola widzenia całościowy obraz; 

• przesadnie na nie reaguje; 

• przesyła szybko to doświadczenie do pamięci emocjonalnej, somatycznej i społecznej; 

• ulega sensytyzacji poprzez powtarzające się dawki kortyzolu, hormonu stresu, przez co 
staje się jeszcze bardziej reaktywny na doświadczenia negatywne – które zalewają mózg 
jeszcze większą ilością kortyzolu, tworząc błędne koło. 

• W rezultacie nasz mózg jest niczym rzep dla negatywnych doświadczeń i jak teflon dla 
doświadczeń pozytywnych” ‑  1

  Rick Hanson,  „Rezyliencja Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia”; GWP, 2018, str 42 1



Mózg uczy się poprzez doświadczanie i powtarzanie. Oznacza to, że jeśli chcemy 
zwiększyć nasz poziom szczęścia, potrzebujemy każdego dnia, kilka razy, zauważać chwile 
radości i świadomie stwarzać okazję do takich przeżyć. Jeśli pragniemy być odporni na 
trudne sytuacje – w tej sam sposób potrzebujemy zauważać chwile kiedy poradziliśmy sobie, 
nawet z małymi trudnościami, kiedy nam się coś udało, zachowaliśmy spokój itp. Te 
doświadczenia, które przeżywamy w powtarzający się sposób budują i wzmacniają, 
odpowiedzialne za nie, obwody w mózgu. 

Dobra wiadomość jest taka, że absolutnie nie muszą to być wyjątkowe sukcesy, czy chwile 
warte milion. Wystarczy, że zauważamy te, małe momenty, których doświadczamy każdego 
dnia, tylko do tej pory nie zwracaliśmy na nie uwagi. 

Dlatego mamy dla Ciebie propozycje krótkiego ćwiczenia. Abyśmy mogli zamienić 
pozytywne doświadczenie na trwałe struktury mózgu potrzebujemy to zrobić w zgodzie z 
tym jak mózg się uczy. Mózg uczy się przez doświadczanie, przez powtarzanie i przez 
instalowanie tych doświadczeń. Instalacja zachodzi wtedy kiedy pozostajemy w tym 
doświadczeniu TROCHĘ DŁUŻEJ niż nawykowo i mamy poczucie, że to przeżycie ma dla 
nas znaczenie. Instalacja to także absorbowanie tego przeżycia podobnie jak gąbka absorbuje 
wodę. Otwieramy się na nie i świadomie rozkoszujemy się nim, cieszymy się z niego. 

Jak najczęściej „marynuj się” w pozytywnych doświadczeniach. 

Gdy doświadczasz czego dla siebie miłego, dobrego czy pozytywnego – daj sobie czas by się 
ucieszyć z tego doświadczenia.  Zauważ  jak się w tej sytuacji czuje Twoje ciało, jakie masz 



uczucia,  myśli, zaspokojone potrzeby i pobać w tym stanie 30 sekund , minutę. Te dobre dla 
nas momenty mają tendencją odpływania jak chmury na niebie a by miały na nas i nasz 
mózg a tym samym i życie pozytywny wpływ potrzebujemy je zauważyć i pobyć z nimi 
dłużej. 


