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P

ewnego razu staïam sobie w pomieszczeniu Behavioral
Research Lab na Columbia University i trzymaïam prawÈ

rÚkÚ uniesionÈ na wysokoĂÊ barku. Psycholoĝka Alia Crum,
naciskajÈc, próbowaïa ĂciÈgnÈÊ mojÈ rÚkÚ w dóï. ZmagaïyĂmy siÚ
tak przez kilka chwil. Kobieta, chociaĝ doĂÊ drobna, okazaïa siÚ
zaskakujÈco silna. (Dopiero póěniej dowiedziaïam siÚ, ĝe w czasach
college’u graïa w hokeja na lodzie w najwyĝszej lidze, a obecnie
uczestniczy w triatlonie Ironman).
Moje ramiÚ ostatecznie siÚ poddaïo.
— A teraz, zamiast siïowaÊ siÚ ze mnÈ, wyobraě sobie, ĝe wyciÈgasz rÚkÚ w stronÚ osoby albo rzeczy, na której ci zaleĝy —
powiedziaïa Alia Crum. Poleciïa mi równieĝ, abym w czasie, kiedy
ona próbuje ĂciÈgnÈÊ mojÈ rÚkÚ w dóï, wyobraziïa sobie, ĝe kierujÚ
energiÚ odczuwanego nacisku tam, gdzie chcÚ siÚgnÈÊ. mwiczenie
to powstaïo z inspiracji ojca Crum, który byï sensei w aikido,
czyli sztuce walki opierajÈcej siÚ na zasadzie przeksztaïcania szkodliwej energii. Kiedy juĝ wyobraziïam sobie, co mi zasugerowano,
podjÚïyĂmy kolejnÈ próbÚ. Tym razem okazaïam siÚ znacznie silniejsza, a psycholoĝce nie udaïo siÚ ĂciÈgnÈÊ mojego ramienia w dóï.
Im mocniej naciskaïa, tym silniejsza siÚ czuïam.
— Czy i tym razem ciÈgnÚïaĂ tak samo mocno? — zapytaïam.
Crum siÚ uĂmiechnÚïa. WïaĂnie po raz kolejny udowodniïa
koncepcjÚ kluczowÈ dla wszystkich swoich badañ: to, w jaki sposób
o czymĂ myĂlimy, decyduje o sile oddziaïywania tego czegoĂ na nas.
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Z AliÈ Crum spotkaïam siÚ w jej laboratorium, które mieĂci siÚ
w piwnicach Columbia Business School, aby porozmawiaÊ o prowadzonych przez niÈ badaniach nad stresem. Jak na tak mïodego
naukowca psycholoĝka mogïa siÚ pochwaliÊ nadzwyczajnÈ listÈ
powaĝnych odkryÊ. Dokonania Crum wzbudzajÈ zainteresowanie,
bo dowodzÈ, ĝe nasza rzeczywistoĂÊ fizyczna ma znacznie bardziej
subiektywny charakter, niĝ nam siÚ wydaje. ZmieniajÈc sposób,
w jaki ludzie myĂlÈ o danym doĂwiadczeniu, moĝna ksztaïtowaÊ
reakcje ich ciaï. Odkrycia Crum sÈ tak zaskakujÈce, ĝe zapoznawszy
siÚ z nimi, wiele osób skrobie siÚ po gïowie i pyta: „¿e co? Czy to
w ogóle moĝliwe?”.
Taka reakcja na wyniki badañ jest dobrze znana naukowcom,
którzy siÚ zajmujÈ nastawieniem psychicznym. Nastawienie psychiczne to przekonania, które ksztaïtujÈ naszÈ rzeczywistoĂÊ, w tym
obiektywne reakcje fizyczne (takie jak opór mojego ramienia, kiedy
Alia Crum próbowaïa je ĂciÈgnÈÊ w dóï), a nawet postrzegane dïugofalowo zdrowie, szczÚĂcie i sukces. Co waĝniejsze, odkrycia w nowo
powstaïej dziedzinie nauki, która dotyczy nastawienia psychicznego, dowodzÈ, ĝe nawet pojedyncza krótka interwencja obliczona na zmianÚ naszego myĂlenia o czymĂ moĝe korzystnie wpïynÈÊ
na nasze zdrowie, szczÚĂcie i sukces na wiele lat naprzód. W tej
dziedzinie mnóstwo jest waĝnych odkryÊ, które sprawiajÈ, ĝe trzeba
siÚ dwa razy zastanowiÊ nad pielÚgnowanymi przekonaniami. Czy
przywoïamy efekt placebo, czy samosprawdzajÈcÈ siÚ przepowiedniÚ, nasz sposób percepcji po prostu ma duĝe znaczenie. Po tym
zwiÚzïym kursie poĂwiÚconym odkryciom naukowym w zakresie
nastawienia psychicznego zrozumiesz, dlaczego Twoje przekonania
dotyczÈce stresu odgrywajÈ w Twoim ĝyciu tak waĝnÈ rolÚ, i dowiesz siÚ, jak zaczÈÊ je zmieniaÊ.
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OSIkGAMY TAKIE EFEKTY, JAKICH SI} SPODZIEWAMY
Thinking Away the Pounds („Skuteczne odchudzanie za pomocÈ
myĂlenia”) czy Believe Yourself Healthy („Wystarczy wierzyÊ, ĝe
siÚ jest zdrowym”) to tylko dwa przykïadowe nagïówki tekstów,
w których omawiano wyniki jednego z najwczeĂniejszych badañ
Alii Crum1. Psycholoĝka zaprosiïa wtedy osoby sprzÈtajÈce z siedmiu hoteli w róĝnych czÚĂciach Stanów Zjednoczonych do udziaïu
w eksperymencie poĂwiÚconym temu, czy przekonania oddziaïujÈ
na stan zdrowia i na masÚ ciaïa. SprzÈtanie to ciÚĝka praca fizyczna:
przez godzinÚ spala siÚ ponad 300 kilokalorii. Ten wysiïek wiÚc jako
formÚ aktywnoĂci fizycznej moĝna postawiÊ w jednym rzÚdzie
z podnoszeniem ciÚĝarów, aqua aerobikiem czy chodem z prÚdkoĂciÈ okoïo 5 kilometrów na godzinÚ. Dla porównania warto dodaÊ, ĝe
w ciÈgu godziny pracy biurowej — czyli na przykïad przesiadywania na spotkaniach czy przy komputerze — spala siÚ okoïo
100 kilokalorii. Mimo to dwie trzecie sprzÈtaczek, które uczestniczyïy we wspomnianym eksperymencie, uznaïo, ĝe nie trenuje regularnie. Pozostaïe badane stwierdziïy, ĝe nie ÊwiczÈ w ogóle. Ich
ciaïa odzwierciedlaïy to przekonanie. CiĂnienie krwi przeciÚtnej
osoby sprzÈtajÈcej, proporcja obwodu talii do bioder oraz masa ciaïa
byïy dokïadnie takie, jakich naleĝaïoby siÚ spodziewaÊ u ludzi, którzy
majÈ pracÚ siedzÈcÈ.
Alia Crum za pomocÈ opracowanego przez siebie postera pokazaïa, dlaczego sprzÈtanie moĝna uznaÊ za aktywnoĂÊ fizycznÈ.
Děwiganie materaców podczas Ăcielenia ïóĝek, podnoszenie rÚczników z ïazienkowych podïóg, pchanie ciÚĝkich koszy, odkurzanie
— wszystkie te czynnoĂci wymagajÈ niemaïej siïy i wytrzymaïoĂci.
Na posterze psycholoĝka podaïa nawet liczbÚ kilokalorii spalanych
przy poszczególnych czynnoĂciach (przykïadowo: kobieta waĝÈca
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okoïo 60 kilogramów, sprzÈtajÈc ïazienkÚ przez kwadrans, spala
60 kilokalorii). W ramach piÚtnastominutowej prezentacji Crum
przekazaïa te informacje osobom sprzÈtajÈcym w czterech z siedmiu
hoteli objÚtych badaniem. Dodatkowo rozwiesiïa kopie postera (zarówno po angielsku, jak i po hiszpañsku) na tablicach informacyjnych w pokojach socjalnych wybranych hoteli. Ponadto wytïumaczyïa, ĝe sprzÈtaczki mimowolnie przestrzegajÈ ogólnych zaleceñ
lekarskich, które dotyczÈ Êwiczeñ fizycznych, a niekiedy robiÈ
jeszcze wiÚcej, powinny wiÚc dostrzegaÊ zdrowotne korzyĂci pïynÈce z tej formy ruchu. Osoby objÚte badaniem z pozostaïych
trzech hoteli stanowiïy grupÚ kontrolnÈ. Zostaïy poinformowane
o znaczeniu Êwiczeñ fizycznych dla zdrowia, ale juĝ nie o tym, ĝe
ich pracÚ moĝna uznaÊ za aktywnoĂÊ fizycznÈ.
Po czterech tygodniach Alia Crum sprawdziïa, jak siÚ miewajÈ
osoby sprzÈtajÈce, które uczestniczyïy w badaniu. Otóĝ u tych
kobiet, które zostaïy poinformowane, ĝe ich praca stanowi formÚ
aktywnoĂci fizycznej, zaobserwowano spadek masy ciaïa oraz iloĂci
tkanki tïuszczowej. Poza tym okazaïo siÚ, ĝe majÈ niĝsze ciĂnienie
niĝ dotychczas, ĝe jeszcze bardziej polubiïy swojÈ pracÚ — i ĝe
nie wprowadziïy ĝadnych innych zmian w swoim stylu ĝycia. Przemianie ulegï wyïÈcznie sposób myĂlenia: badane zaczÚïy postrzegaÊ siebie jako aktywne fizycznie. Z kolei u sprzÈtaczek z grupy
kontrolnej nie zaobserwowano ĝadnych tego rodzaju zmian.
Czy to oznacza wiÚc, ĝe jeĂli sobie powiemy, iĝ spalamy duĝo
kilokalorii podczas oglÈdania telewizji, to schudniemy? Przykro
mi, ale nie. Alia Crum powiedziaïa uczestniczkom badania prawdÚ.
One rzeczywiĂcie wykonywaïy Êwiczenia fizyczne. Mimo to kiedy
siÚ spotkaïa z tymi kobietami po raz pierwszy, te przewaĝnie postrzegaïy sprzÈtanie zupeïnie inaczej — jako aktywnoĂÊ obciÈĝajÈcÈ
dla ciaïa.
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ProwokacyjnÈ hipotezÚ Alii Crum moĝna streĂciÊ nastÚpujÈco:
jeĝeli w grÚ wchodzÈ dwa potencjalne rezultaty — w przypadku
wspomnianego badania byïyby to korzyĂci zdrowotne z Êwiczeñ
fizycznych albo ciÚĝka praca fizyczna — to nasze oczekiwania bÚdÈ
determinowaïy, który okaĝe siÚ bardziej prawdopodobny. Na podstawie wspomnianego badania psycholoĝka doszïa do wniosku, ĝe
postrzeganie przez sprzÈtaczki swojej pracy jako zdrowej formy
ruchu fizycznego oddziaïaïo na ich ciaïa. Innymi sïowy: osiÈgamy
takie efekty, jakich siÚ spodziewamy.
W nastÚpnym badaniu, które odbiïo siÚ szerokim echem, Alia
Crum poszïa krok dalej2. W laboratorium o ósmej rano, po caïej
nocy na czczo, pojawili siÚ uczestnicy badania Shake Tasting Study
(„Degustacja shake’ów dla dobra nauki”). Podczas pierwszej wizyty
zostali poczÚstowani shake’ami mlecznymi o nazwie Indulgence:
Decadence You Deserve („PrzyjemnoĂÊ: dekadencja, na którÈ moĝesz sobie pozwoliÊ”) wraz z informacjÈ o wartoĂci odĝywczej napoju, zgodnie z którÈ shake miÚdzy innymi dostarczaï 620 kilokalorii
i zawieraï 30 gramów tïuszczu. Tydzieñ póěniej podczas drugiej
wizyty badani wypili mleczne shake’i o nazwie Sensi-Shake: GuiltFree Satisfaction („Sensi-Shake: zadowolenie bez poczucia winy”)
dostarczajÈce 140 kilokalorii i caïkowicie beztïuszczowe.
Uczestnikom badania zaïoĝono wenflony, za pomocÈ których
pobierano krew, kiedy ci sÈczyli mleczne napoje. Alia Crum chciaïa
w ten sposób zbadaÊ ewentualne zmiany we krwi iloĂci greliny,
czyli hormonu gïodu. Gdy poziom greliny spada, czujemy siÚ nasyceni; kiedy zaĂ roĂnie, zaczynamy siÚ rozglÈdaÊ za przekÈskÈ.
Po zjedzeniu czegoĂ bardzo kalorycznego albo tïustego iloĂÊ greliny
gwaïtownie spada. Im mniej sycÈcy jest spoĝywany pokarm, tym
sïabszy wywiera wpïyw na poziom hormonu gïodu.
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Moĝna by siÚ spodziewaÊ, ĝe shake’i o tak róĝnej kalorycznoĂci bÚdÈ oddziaïywaïy zupeïnie inaczej na poziom greliny we krwi
badanych — i tak teĝ siÚ dziaïo. Wypicie Sensi-Shake’a tylko trochÚ
zmniejszyïo iloĂÊ hormonu gïodu, „dekadencki” napój zaĂ wywoïaï
znacznie wyraěniejszy spadek poziomu greliny.
W tym miejscu trzeba dodaÊ, ĝe podano faïszywe wartoĂci odĝywcze. W obu przypadkach badani pili napoje mleczne, które dostarczaïy po 380 kilokalorii. Ukïady trawienne wszystkich uczestników eksperymentu powinny wiÚc zareagowaÊ tak samo. Mimo to
kiedy wypijano shake’i, które moĝna by scharakteryzowaÊ jako
„kalorycznÈ przyjemnoĂÊ”, iloĂÊ greliny we krwi okazywaïa siÚ
trzykrotnie mniejsza niĝ wtedy, gdy wypijano napoje rzekomo dietetyczne. Zatem i w tym przypadku uczestnicy eksperymentu osiÈgnÚli taki efekt, na jaki nastawione byïy ich umysïy. Badanie przeprowadzone przez AliÚ Crum dowiodïo, ĝe nasze oczekiwania mogÈ
oddziaïywaÊ nawet na tak konkretne zjawiska, jak iloĂÊ hormonów
wydzielanych przez komórki ukïadu trawiennego.
Podczas obu badañ — i zwiÈzanego ze sprzÈtaniem, i dotyczÈcego
shake’ów — kiedy zmieniaïa siÚ percepcja, zmieniaïa siÚ takĝe reakcja ciaïa. W obu eksperymentach pojedyncze przekonanie zdawaïo
siÚ wywoïywaÊ maksymalnie adaptacyjnÈ reakcjÚ organizmu: dostrzeĝenie w pracy fizycznej pewnej formy ruchu pomogïo ciaïu doĂwiadczyÊ pïynÈcych z niej korzyĂci. Z kolei potraktowanie shake’a
jako wysokokalorycznej przyjemnoĂci pobudziïo organizm do wysyïania sygnaïów sytoĂci.
ZachÚcona interesujÈcymi wynikami dotychczasowych badañ,
czyli spadkiem masy ciaïa i produkcjÈ hormonu gïodu, Alia Crum
postanowiïa drÈĝyÊ dalej, by sprawdziÊ, jakie jeszcze rezultaty przynosi nasz sposób percepcji. Czy jesteĂmy w stanie poprzez swoje
przekonania oddziaïywaÊ na wïasne zdrowie w jeszcze wiÚkszym
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zakresie? Psycholoĝka wziÚïa pod lupÚ stres. OczywiĂcie wiedziaïa
od samego poczÈtku, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi widzi przede wszystkim
negatywne strony doĂwiadczanej presji, choÊ bywa ona czasem
korzystna. Byïyby to wiÚc dwa potencjalne rezultaty. Czy zatem
wpïyw, jaki wywiera stres na nasze samopoczucie, jest zdeterminowany, choÊby czÚĂciowo, przez to, jakich skutków presji siÚ
spodziewamy? I skoro Crum byïa w stanie zmieniÊ sposób czyjegoĂ
myĂlenia o stresie, to czy daïaby radÚ zmieniÊ reakcjÚ fizjologicznÈ
ciaïa danej osoby?

*
WïaĂnie z powodu tego pytania znalazïam siÚ pewnego sïonecznego kwietniowego poranka w laboratorium Alii Crum. Po tym, jak
zeszïam po schodach do piwnicy bez okien i przywitaïam siÚ z sympatycznym zespoïem laborantów, zostaïam opleciona czymĂ, co
zewnÚtrzny obserwator mógïby uznaÊ za narzÚdzia tortur. Metalowe
paski, które przylegaïy ciasno, po dwa, do mojej klatki piersiowej i do
szyi, poïÈczone byïy z urzÈdzeniem do kardiografii impedancyjnej
rejestrujÈcym pracÚ serca. Jeden mankiet do pomiaru ciĂnienia
krwi umieszczono mi na lewym ramieniu, drugi na palcu wskazujÈcym tej samej rÚki. Elektrody po wewnÚtrznej stronie ïokcia, na
opuszkach palców i na nogach miaïy monitorowaÊ przepïyw krwi
i wydzielanie potu. Termometr przy maïym palcu prawej rÚki pokazywaï temperaturÚ mojego ciaïa. NastÚpnie pobrano ode mnie
próbkÚ Ăliny, aby jÈ zbadaÊ pod kÈtem obecnoĂci hormonów stresu.
A wszystko po to, abym mogïa osobiĂcie doĂwiadczyÊ tego,
przez co przeszli uczestnicy najnowszych eksperymentów przeprowadzonych przez AliÚ Crum3. Miaïy one na celu najpierw manipulacjÚ poglÈdami badanych na temat stresu, a nastÚpnie obserwacjÚ, jak ich ciaïa zareagowaïy na sytuacjÚ stresowÈ.
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TakÈ sytuacjÈ miaïa byÊ symulowana rozmowa kwalifikacyjna.
Aby pomóc mi maksymalnie wczuÊ siÚ w rolÚ, podstawieni rekruterzy mieli przekazywaÊ informacje zwrotne w czasie rozmowy.
Nie byïo to jednak zwyczajne odgrywanie scenki. By sytuacja staïa
siÚ naprawdÚ bardzo stresujÈca, rekruterzy mieli mi dawaÊ (tak jak
wczeĂniej wszystkim badanym) wyïÈcznie negatywne informacje
zwrotne, bez wzglÚdu na to, co powiedziaïam czy jak siÚ zachowaïam. W efekcie prawie nie utrzymywaïam kontaktu wzrokowego
z rozmówcami. Podaïam zïy przykïad. Za czÚsto mówiïam „eee”
czy „yyy”. Moja postawa Ăwiadczyïa o braku pewnoĂci siebie. Rekruterzy zadawali mi pytania typu: „Czy uwaĝa pani, ĝe nierównoĂÊ kobiet i mÚĝczyzn w miejscu pracy nadal jest problemem?”.
Bez wzglÚdu na to, co powiedziaïam (bÈdě co powiedziaï kaĝdy
inny uczestnik wczeĂniejszych badañ), odpowiedzi byïy krytykowane. Chociaĝ wiedziaïam, ĝe caïa scena stanowiïa starannie wyreĝyserowany eksperyment, który miaï wytrÈciÊ mnie z równowagi,
rozmowa pozostawaïa stresujÈca.
Przed symulowanÈ rozmowÈ kwalifikacyjnÈ wszyscy badani
oglÈdali jedno z dwóch losowo wybieranych nagrañ wideo na temat
stresu. Trzyminutowy film, który dane mi byïo obejrzeÊ, zaczynaï
siÚ stwierdzeniem: „WiÚkszoĂÊ ludzi uwaĝa, ĝe stres jest szkodliwy (...), tymczasem badania naukowe dowodzÈ, ĝe stres bywa korzystny”. W dalszej czÚĂci nagrania opisywano, jak stres moĝe siÚ
przyczyniaÊ do podnoszenia osiÈganych wyników, poprawy samopoczucia oraz intensyfikowania samorozwoju. Film, który oglÈdali pozostali badani, zaczynaï siÚ zïowieszczym stwierdzeniem:
„WiÚkszoĂÊ ludzi uwaĝa, ĝe stres jest szkodliwy (...), tymczasem
badania naukowe dowodzÈ, ĝe jest jeszcze groěniejszy, niĝ siÚ wydaje”. NastÚpnie omawiano, jak stres szkodzi zdrowiu, szczÚĂciu
i wydajnoĂci w pracy.
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W obu przypadkach cytowano wyniki badañ, które faktycznie
zostaïy przeprowadzone, i w tym sensie filmy mówiïy prawdÚ.
Niemniej jednak kaĝdy z nich zostaï przez AliÚ Crum opracowany
tak, aby wywoïaÊ okreĂlonÈ percepcjÚ stresu — aby wywrzeÊ wpïyw
na sposób, w jaki ciaïa badanych zareagujÈ na doĂwiadczane napiÚcie.
WziÚïam udziaï w symulowanym eksperymencie ïadnych kilka
miesiÚcy po tym, jak psycholoĝka zakoñczyïa to badanie. Oznaczaïo
to, ĝe tuĝ po „rozmowie kwalifikacyjnej” i po ĂciÈgniÚciu elektrod
mogïam usïyszeÊ wstÚpne wyniki. Jedno z odkryÊ wprost mnÈ
wstrzÈsnÚïo.
Na podstawie pobranej ode mnie próbki Ăliny zmierzono poziom dwóch hormonów stresu: kortyzolu i dehydroepiandrosteronu (DHEA). Oba sÈ wydzielane przez nadnercza w sytuacjach
stresowych, lecz odgrywajÈ odmienne role. Kortyzol pomaga przeksztaïcaÊ cukier i tïuszcz w energiÚ oraz zwiÚksza zdolnoĂÊ ciaïa
i mózgu do wykorzystania tego zasobu. Ponadto spowalnia pewne
funkcje biologiczne, które sÈ mniej istotne w obliczu stresu, takie
jak: trawienie, reprodukcja czy wzrost. Z kolei DHEA to neurosteroid, który wspomaga rozwój mózgu. Jak testosteron pomaga ciaïu
wzmacniaÊ siÚ przez Êwiczenia fizyczne, tak DHEA pomaga mózgowi wzmacniaÊ siÚ przez stresujÈce doĂwiadczenia. Równowaĝy
przy tym pewne skutki dziaïania kortyzolu. Przykïadowo: DHEA
przyspiesza gojenie siÚ ran i wzmacnia odpornoĂÊ.
Zarówno kortyzol, jak i DHEA sÈ równie waĝne i potrzebne,
dlatego nie moĝna mówiÊ o „dobrych” czy „zïych” hormonach
stresu. Niemniej jednak proporcje, w jakich one wystÚpujÈ, czÚsto
determinujÈ dïugofalowe konsekwencje stresu, zwïaszcza jeĝeli ten
jest chroniczny. Wysoki poziom kortyzolu moĝe siÚ wiÈzaÊ z zaburzeniami funkcjonowania w postaci sïabszej odpornoĂci bÈdě depresji. Z kolei wysoki poziom DHEA bywa ïÈczony z mniejszym
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ryzykiem wystÈpienia lÚku, depresji, chorób serca, neurodegeneracyjnych i innych, które zazwyczaj kojarzÈ siÚ nam ze stresem4.
Stosunek iloĂci DHEA do kortyzolu nazywa siÚ wskaěnikiem
wzrostu reakcji stresowej. Osobom, które majÈ wyĝszy wskaěnik
(czyli wiÚcej DHEA), ïatwiej funkcjonowaÊ w sytuacjach stresowych. Ponadto ten wskaěnik pozwala przewidywaÊ konsekwencjÚ
i odpornoĂÊ w zakresie uczenia siÚ u studentów college’ów, jak
równieĝ wyĝszÈ ĂredniÈ ocen5. W kontekĂcie treningu przetrwania,
jakiemu sÈ poddawani ĝoïnierze, wyĝszy wskaěnik wzrostu jest ïÈczony z lepszÈ koncentracjÈ, ze sïabszÈ skïonnoĂciÈ do rozpraszania
siÚ, z lepiej rozwiniÚtymi umiejÚtnoĂciami rozwiÈzywania problemów oraz z mniejszÈ liczbÈ wystÚpujÈcych póěniej objawów stresu pourazowego6. Wskaěnik wzrostu pozwala przewidywaÊ nawet
odpornoĂÊ w sytuacjach skrajnych, takich jak pokonywanie traumy
wykorzystywania seksualnego w dzieciñstwie7.
Alia Crum chciaïa sprawdziÊ, czy zmiana sposobu percepcji
stresu wpïywa na wspomniany miernik ludzkiej odpornoĂci. Czy
trzyminutowy film o stresie rzeczywiĂcie oddziaïuje na tak waĝne
proporcje iloĂci hormonów stresu?
Odpowiedě brzmi (o dziwo!): tak.
Okazaïo siÚ, ĝe filmy obejrzane przez badanych nie wywarïy
ĝadnego wpïywu na poziom kortyzolu w ich organizmach. Jego
iloĂÊ — zgodnie z przewidywaniami — zwiÚkszyïa siÚ u wszystkich uczestników eksperymentu podczas symulowanej rozmowy
kwalifikacyjnej. Zarazem organizmy osób, które przed rozmowÈ
obejrzaïy film o korzystnym wpïywie stresu, wydzieliïy wiÚcej
DHEA, co przeïoĝyïo siÚ na wyĝszy wskaěnik wzrostu reakcji stresowej niĝ u tych, które widziaïy wideo o negatywnym oddziaïywaniu napiÚcia. Zadecydowaïo o tym pozytywne postrzeganie stresu
— i to nie w sposób subiektywny, zgïaszany przez badanych, ale
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na poziomie proporcji iloĂci hormonów wydzielanych przez nadnercza uczestników eksperymentu. Krótko mówiÈc: uznanie stresu
za czynnik pomocny wywoïaïo odmiennÈ reakcjÚ fizjologicznÈ.

OD PLACEBO DO NASTAWIENIA PSYCHICZNEGO
Badanie przeprowadzone przez AliÚ Crum moĝna interpretowaÊ
miÚdzy innymi jako ilustracjÚ efektu placebo: film o pozytywnym
wpïywie stresu zmieniï nastawienie uczestników eksperymentu do
tego, jak dziaïa na nich napiÚcie, i w konsekwencji, niczym cukrowa
tabletka, wywoïaï oczekiwanÈ reakcjÚ.
Efekt placebo bywa oczywiĂcie bardzo silny i nie wolno go
lekcewaĝyÊ, niemniej pozostaje swoistÈ manipulacjÈ, która polega
miÚdzy innymi na tym, ĝe ktoĂ nam mówi, co trzeba myĂleÊ w danej
sytuacji. CzÚsto dostaje siÚ coĂ, na temat czego nie ma siÚ wyrobionego zdania. Po prostu wrÚczajÈ tabletkÚ, mówiÈc: „To pomoĝe”,
wiÚc siÚ w to wierzy. Jeĝeli jednak chodzi o stres, to chyba kaĝdy
ma jakÈĂ opiniÚ na ten temat. Zawsze, kiedy siÚ stresujesz, uruchomione zostajÈ Twoje opinie w tej sprawie. PomyĂl tylko, ile momentów w ciÈgu dnia odbierasz jako stresujÈce. Jak czÚsto mówisz:
„To jest takie stresujÈce” albo „Odczuwam naprawdÚ silny stres”?
Tymczasem w kaĝdej z tych sytuacji sposób, w jaki myĂlisz o stresie,
moĝe zmieniÊ reakcje fizjologiczne Twojego organizmu, a w konsekwencji takĝe Twoje zachowanie w obliczu przyczyny doĂwiadczanego napiÚcia.
Przekonanie, które ma tak duĝÈ moc, to coĂ wiÚcej niĝ efekt
placebo. To efekt nastawienia psychicznego. W przeciwieñstwie do
efektu placebo, który krótkofalowo wpïywa na okreĂlony rezultat,
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konsekwencje nastawienia psychicznego kumulujÈ siÚ i coraz silniej
oddziaïujÈ na znacznie dïuĝszÈ metÚ.
Wiemy juĝ, ĝe nastawienie psychiczne to przekonanie, które
determinuje nasz sposób myĂlenia, odczuwania i zachowania. Przypomina filtr, przez który patrzymy. Nie kaĝde przekonanie staje
siÚ nastawieniem. Niektóre przekonania po prostu nie sÈ tak waĝne.
Moĝemy na przykïad uwaĝaÊ, ĝe smak czekoladowy jest lepszy od
smaku wanilii, ĝe niegrzecznie jest pytaÊ kogoĂ o wiek albo ĝe
ziemia jest okrÈgïa, a nie pïaska. Te przekonania — jakkolwiek kurczowo siÚ ich trzymamy — wywierajÈ jednak wzglÚdnie niewielki
wpïyw na to, co myĂlimy o wïasnym ĝyciu.
Przekonania, które przybraïy postaÊ nastawienia psychicznego,
to z kolei coĂ wiÚcej niĝ preferencje, wyuczone fakty czy wyrobione opinie. To przekonania fundamentalne, które odzwierciedlajÈ
filozofiÚ ĝycia. Nastawienie zazwyczaj bazuje na okreĂlonej teorii
dziaïania Ăwiata, czyli — przykïadowo — ĝe Ăwiat staje siÚ miejscem
coraz mniej bezpiecznym, ĝe pieniÈdze dajÈ szczÚĂcie, ĝe wszystko,
co siÚ wydarza, ma jakÈĂ przyczynÚ, ĝe ludzie nie sÈ w stanie siÚ
zmieniaÊ. Wszystkie tego rodzaju przekonania mogÈ oddziaïywaÊ
na to, jak siÚ interpretuje swoje doĂwiadczenia i jak siÚ podejmuje
decyzje. Gdy okreĂlone nastawienie zostaje uruchomione — choÊby
przez jakieĂ wspomnienia, przez bieĝÈce poïoĝenie, przez uwagÚ,
którÈ ktoĂ robi — wówczas podcina lawinÚ myĂli, emocji i celów,
które ksztaïtujÈ sposób reakcji na wydarzenia ĝyciowe. To z kolei
moĝe pociÈgaÊ za sobÈ dïugofalowe konsekwencje miÚdzy innymi
dla zdrowia, szczÚĂcia, a nawet dïugoĂci ĝycia.
Jako przykïad weěmy TwojÈ opiniÚ o procesie starzenia siÚ.
Jak juĝ wspomniaïam, pozytywne zdanie na ten temat wydïuĝa ĝycie Ărednio o prawie osiem lat. Ponadto pozwala teĝ przewidywaÊ
inne waĝne konsekwencje zdrowotne. Przykïadowo: Baltimore
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Longitudinal Study of Aging — badanie, w ramach którego przyglÈdano siÚ dorosïym w wieku od 18. do 49. roku ĝycia aĝ przez
38 lat — wykazaïo, ĝe w przypadku osób o najbardziej pozytywnej opinii o procesie starzenia siÚ ryzyko ataku serca jest mniejsze
o 80%8. Przekonania na ten temat równieĝ wpïywajÈ na proces rekonwalescencji po powaĝnych chorobach i wypadkach. W pewnym
badaniu doroĂli, którzy ïÈczyli starzenie siÚ z pozytywnymi stereotypami, takimi jak „mÈdry” czy „kompetentny”, zdrowieli po
ataku serca szybciej niĝ ci, którzy przywoïywali negatywne stereotypy, takie jak „bezuĝyteczny” czy „skostniaïy”9. W innym badaniu pozytywne zdanie o procesie starzenia siÚ byïo predyktorem
szybszego i peïniejszego powrotu do zdrowia fizycznego po osïabiajÈcych organizm chorobach czy wypadkach10. Co istotne, w obu
tych badaniach mierzono postÚpy w procesie rekonwalescencji za
pomocÈ obiektywnych rezultatów, takich jak prÚdkoĂÊ chodzenia,
równowaga czy wykonywanie codziennych czynnoĂci. (Nawiasem
mówiÈc, jeĝeli te odkrycia sprawiajÈ, ĝe chcesz spojrzeÊ przychylniej na proces starzenia siÚ, weě pod uwagÚ jeszcze to: z kolejnych
badañ konsekwentnie wynika, ĝe ludzie stajÈ siÚ z wiekiem szczÚĂliwsi, chociaĝ mïodszym dorosïym trudno w to uwierzyÊ)11.
Jak przekonanie dotyczÈce starzenia siÚ — nierzadko wyrobione dziesiÈtki lat wczeĂniej — wpïywa na statystyki ataków serca,
inwalidztwa czy ryzyka Ămierci? We wspomnianych badaniach
uwzglÚdniono tak waĝne czynniki, jak poczÈtkowy stan zdrowia,
depresja bÈdě jej brak oraz status spoïeczno-ekonomiczny, nie tïumaczÈ wiÚc one uzyskanych wyników.
Jedna z moĝliwych odpowiedzi na postawione wyĝej pytanie
brzmi: za sprawÈ dziaïañ prozdrowotnych. Ludzie, którzy majÈ
negatywnÈ opiniÚ o procesie starzenia siÚ, czÚĂciej uwaĝajÈ kiepskie zdrowie za stan nieuchronny. Poniewaĝ uznajÈ, ĝe z upïywem
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lat tracÈ zdolnoĂÊ pielÚgnowania czy polepszania swojego stanu
zdrowia, inwestujÈ mniej czasu i energii w dobre samopoczucie
w przyszïoĂci. Tymczasem ludzie o pozytywnym podejĂciu do starzenia siÚ podejmujÈ wiÚcej dziaïañ sprzyjajÈcych dobremu zdrowiu, takich jak regularne Êwiczenia fizyczne czy przestrzeganie
zaleceñ lekarskich. Zmiana czyjejĂ opinii na ten temat moĝe nawet
wspieraÊ dziaïania prozdrowotne. Przykïadowo: u uczestników interwencji majÈcej na celu zmianÚ opinii o procesie starzenia siÚ na
pozytywniejszÈ zaobserwowano wzrost aktywnoĂci fizycznej12. Jeĝeli siÚ patrzy przychylnym okiem na staroĂÊ, to czÚĂciej siÚ podejmuje dziaïania, które procentujÈ w dalszej przyszïoĂci.
Przekonania o procesie starzenia siÚ wywierajÈ szczególnie silny
wpïyw na postawy ludzkie po doĂwiadczeniu powaĝnego problemu zdrowotnego. Naukowcy z Deutsches Zentrum für Altersfragen
w Berlinie obserwowali przez pewien czas starszych dorosïych
pod kÈtem skutków powaĝnych chorób albo wypadków, takich
jak zïamanie koĂci udowej, choroba pïuc czy nowotwór13. Okazaïo
siÚ, ĝe osoby majÈce pozytywnÈ opiniÚ na temat starzenia siÚ reagowaïy na tego rodzaju kryzysy zwiÚkszonÈ troskÈ o wïasne zdrowie. Przyjmowaïy postawÚ bardziej aktywnÈ i w wiÚkszym stopniu
angaĝowaïy siÚ w proces rekonwalescencji. Z kolei starsi doroĂli,
którzy mieli raczej negatywne zdanie o starzeniu siÚ, rzadziej podejmowali dziaïania prozdrowotne. Te postawy oczywiĂcie miaïy
wpïyw na proces rekonwalescencji. Badani o bardziej optymistycznym podejĂciu deklarowali póěniej wiÚksze zadowolenie z ĝycia,
jak równieĝ cieszyli siÚ lepszym zdrowiem fizycznym i wyĝszym
poziomem funkcjonowania fizycznego po chorobie czy wypadku.
Sposób myĂlenia o starzeniu siÚ moĝe wpïywaÊ nawet na chÚÊ
ĝycia w miarÚ upïywu lat. Ludzie, którzy trzymajÈ siÚ negatywnych
opinii, kiedy sÈ w Ărednim wieku, po pewnym czasie deklarujÈ
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sïabszÈ wolÚ14. Jako starsi doroĂli czÚĂciej postrzegajÈ wïasne ĝycie
jako puste, beznadziejne, bezwartoĂciowe. W pewnym badaniu
psycholodzy z Uniwersytetu Yale przyjrzeli siÚ wpïywowi przekonañ dotyczÈcych starzenia siÚ na chÚÊ ĝycia, przekazujÈc podprogowo starszym dorosïym negatywne bÈdě pozytywne stereotypy. NastÚpnie poprosili badanych o podjÚcie hipotetycznych
decyzji medycznych. Starsi doroĂli, którym przekazano pozytywne
stereotypy, czÚĂciej zgadzali siÚ na interwencje wydïuĝajÈce ĝycie
w potencjalnie Ămiertelnej chorobie. Z kolei ci, których wystawiono na oddziaïywanie negatywnych stereotypów, czÚĂciej odrzucali proponowane leczenie15.
Tego rodzaju odkrycia sugerujÈ, ĝe sposób myĂlenia o starzeniu siÚ wpïywa na zdrowie i dïugoĂÊ ĝycia nie dziÚki mistycznej
sile pozytywnego myĂlenia, ale poprzez oddziaïywanie na cele, które
siÚ sobie wyznacza, i wybory, których siÚ dokonuje. To doskonaïy
przykïad efektu nastawienia psychicznego. Jest on znacznie silniejszy niĝ efekt placebo, bo ksztaïtuje nie tylko bieĝÈce doĂwiadczenie, ale takĝe przyszïoĂÊ.
Okazuje siÚ, ĝe sposób myĂlenia o stresie takĝe naleĝy do tych
fundamentalnych przekonañ, które mogÈ oddziaïywaÊ na zdrowie,
szczÚĂcie i sukces. Jak siÚ wkrótce przekonasz, Twoje nastawienie do
stresu ksztaïtuje wszystko: od emocji w sytuacji napiÚcia do sposobu radzenia sobie ze stresujÈcymi wydarzeniami. To z kolei moĝe
determinowaÊ, czy stres CiÚ zmobilizuje, czy teĝ wycieñczy i dobije.
Dobra wiadomoĂÊ jednak brzmi nastÚpujÈco: nawet jeĝeli ĝywisz
silne przekonanie o szkodliwoĂci stresu, wciÈĝ moĝesz wybraÊ takie
nastawienie, które pozwoli Ci dobrze funkcjonowaÊ pod presjÈ.
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JAKIE JEST TWOJE NASTAWIENIE DO STRESU?
Psycholoĝka Alia Crum ze wspóïpracownikami stworzyli Stress
Mindset Measure, czyli narzÚdzie, które sïuĝy do oceny opinii na
temat stresu. Przyjrzyj siÚ przez chwilÚ dwóm poniĝszym modelom nastawienia do stresu i pomyĂl, który zestaw stwierdzeñ jest Ci
bliĝszy — a przynajmniej byï Ci bliĝszy, zanim niniejsza ksiÈĝka
trafiïa w Twoje rÚce16.
Model 1: stres jest szkodliwy.
DoĂwiadczany stres osïabia moje zdrowie i odbiera mi energiÚ.
DoĂwiadczany stres obniĝa mojÈ skutecznoĂÊ i wydajnoĂÊ.
DoĂwiadczany stres przeszkadza mi siÚ uczyÊ i rozwijaÊ.
Powyĝsze skutki oddziaïywania stresu majÈ negatywny
charakter i naleĝy ich unikaÊ.
Model 2: stres jest pomocny.
DoĂwiadczany stres poprawia moje zdrowie i dodaje mi energii.
DoĂwiadczany stres zwiÚksza mojÈ skutecznoĂÊ i wydajnoĂÊ.
DoĂwiadczany stres sprzyja mojemu uczeniu siÚ i rozwojowi.
Powyĝsze skutki oddziaïywania stresu majÈ pozytywny
charakter i moĝna je wykorzystywaÊ z poĝytkiem dla siebie.
Nastawienie psychiczne do stresu jako doĂwiadczenia szkodliwego
okazuje siÚ znacznie powszechniejsze. Alia Crum ze wspóïpracownikami odkryli, ĝe chociaĝ wiÚkszoĂÊ ludzi dostrzega ziarna prawdy
w obu modelach, to jednak wciÈĝ uwaĝa stres raczej za niekorzystny niĝ pomocny. Nie zaobserwowano w tym zakresie ĝadnych
róĝnic zwiÈzanych z pïciÈ badanych ani zaleĝnoĂci preferowanego
nastawienia od wieku17.
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Obserwacje Alii Crum okazujÈ siÚ spójne z odkryciami innych
amerykañskich naukowców. Badanie przeprowadzone w 2014 roku
przez Robert Wood Johnson Foundation i Harvard School of Public
Health ujawniïo, ĝe 85% Amerykanów zgadza siÚ ze stwierdzeniem
o negatywnym wpïywie stresu na zdrowie oraz ĝycie rodzinne i zawodowe18. Wyniki badania Stress in America przeprowadzonego
przez American Psychological Association pokazaïy, ĝe wiÚkszoĂÊ
ludzi ocenia wïasny poziom stresu jako niezdrowy. Nawet ci badani, którzy postrzegali doĂwiadczane napiÚcie jako sïabe, wyraĝali przekonanie, ĝe idealny poziom jest niĝszy od tego, który pozostaje obecnie ich udziaïem19. Okazuje siÚ, ĝe poziom stresu
uwaĝanego za zdrowy spada wraz z upïywem czasu. Kiedy American
Psychological Association przeprowadziïo pierwsze doroczne badanie poĂwiÚcone percepcji stresu w 2007 roku, ankietowani wskazywali na Ăredni poziom doĂwiadczanego napiÚcia jako idealny;
obecnie respondenci oceniajÈ Ăredni poziom stresu jako niezdrowy.
Niemniej jednak udaïo siÚ zgromadziÊ dowody naukowe, które
ĂwiadczÈ o tym, ĝe ludzie potrafiÈ dostrzegaÊ takĝe pewne korzyĂci
pïynÈce z doĂwiadczanego stresu. W 2013 roku zaprosiïam do badania dyrektorów generalnych, prezesów i kierowników najwyĝszego szczebla, którzy wziÚli udziaï w programie Executive Leadership Development na Uniwersytecie Stanforda. Okazaïo siÚ, ĝe
51% uczestników uwaĝa, ĝe osiÈga najlepsze wyniki, kiedy pracuje
w stresie. W badaniu z 2014 roku przeprowadzonym przez Harvard
School of Public Health 67% ankietowanych, którzy deklarowali
najwyĝszy poziom doĂwiadczonego stresu, twierdziïo, ĝe byï on
w przynajmniej jednym aspekcie dla nich korzystny20. Zarazem
uczestnicy obu badañ byli przekonani, ĝe powinni robiÊ wiÚcej na
rzecz obniĝania poziomu doĂwiadczanego stresu. Takie podejĂcie
jest zresztÈ charakterystyczne dla nastawienia psychicznego nie
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tylko Amerykanów. Spotkaïam podobne opinie w Kanadzie, Europie i Azji. Nawet kiedy ludzie dostrzegajÈ pewne korzyĂci pïynÈce
ze stresu, i tak majÈ na jego temat ogólnie negatywne zdanie.
Co istotne, z negatywnej opinii o stresie zdajÈ siÚ wynikaÊ zupeïnie odmienne doznania i postawy niĝ z opinii pozytywnej.
Eksperymenty przeprowadzone przez AliÚ Crum dowodzÈ, ĝe ludzie, którzy postrzegajÈ stres jako pomocny, rzadziej sÈ przygnÚbieni, za to czerpiÈ wiÚcej satysfakcji z ĝycia niĝ ci, którzy uwaĝajÈ
stres za szkodliwy. Ci pierwsi majÈ wiÚcej energii i mniej problemów
zdrowotnych. SÈ szczÚĂliwsi i wydajniejsi w pracy. Ponadto majÈ
inne relacje ze stresem na co dzieñ: czÚĂciej postrzegajÈ sytuacje
peïne napiÚcia jako wyzwania, nie zaĂ jako przytïaczajÈce problemy.
GïÚbiej ufajÈ we wïasnÈ zdolnoĂÊ radzenia sobie z takimi wyzwaniami i okazujÈ siÚ skuteczniejsi w znajdowaniu sensu, nadawaniu
znaczenia w trudnych okolicznoĂciach.
Jeĝeli mamy coĂ wspólnego, to TwojÈ pierwszÈ reakcjÈ na tego
rodzaju odkrycia jest zapewne sceptycyzm. Wydaje mi siÚ, ĝe moja
pierwsza reakcja wyglÈdaïa jakoĂ tak: „Ludzie, którzy uwaĝajÈ stres
za pozytywne doĂwiadczenie, sÈ szczÚĂliwsi i zdrowi, poniewaĝ
w rzeczywistoĂci wcale siÚ nie stresujÈ. Jeĝeli ktoĂ ma pozytywnÈ
opiniÚ na temat stresu, to znaczy, ĝe jeszcze nie doĂwiadczyï w ĝyciu naprawdÚ silnego napiÚcia. Wystarczy, ĝe zazna trochÚ wiÚcej
cierpienia, a od razu zmieni zdanie”.
Chociaĝ mój sceptycyzm wynikaï w wiÚkszym stopniu z wïasnego nastawienia psychicznego niĝ szlachetnej postawy naukowej,
wciÈĝ wydaje siÚ rozsÈdnÈ postawÈ. Alia Crum zbadaïa, czy pozytywna percepcja stresu moĝe wynikaÊ z tego, ĝe komuĂ ĝyje siÚ
ïatwiej. Gdy przyjrzaïa siÚ danym, okazaïo siÚ, ĝe opinia o stresie
w niewielkim tylko stopniu zaleĝy od wïasnej oceny doĂwiadczanego
stresu. Psycholoĝka zauwaĝyïa teĝ bardzo sïabÈ korelacjÚ miÚdzy

Kup książkę

Poleć książkę

54

Siïa stresu

liczbÈ stresujÈcych wydarzeñ (takich jak: rozwód, ĂmierÊ bliskiej
osoby, zmiana pracy), które staïy siÚ udziaïem badanych w minionym roku, a tym, jak negatywne byïy ich opinie o stresie. NieprawdÈ jest wiÚc, ĝe ludzie pozytywnie postrzegajÈcy stres nie zaznajÈ
w ĝyciu cierpienia. Maïo tego, Crum odkryïa, ĝe taka percepcja
okazywaïa siÚ korzystna bez wzglÚdu na to, czy badani doĂwiadczali
obecnie sïabego, czy silnego napiÚcia, oraz niezaleĝnie od tego,
czy w minionym roku doszïo w ich ĝyciu do wielu stresujÈcych
zdarzeñ, czy teĝ nie pojawiïy siÚ one wcale.
ByÊ moĝe wiÚc nastawienie psychiczne do stresu nie tyle wynika z refleksji nad tym, jak czÚsto doĂwiadcza siÚ stresu, ile stanowi swego rodzaju staïÈ cechÚ charakteru. Wszak niektórzy ludzie
po prostu majÈ czÚĂciej pozytywne podejĂcie do wszystkiego, w tym
do stresu. Poza tym badania naukowe dowodzÈ, ĝe optymiĂci ĝyjÈ
dïuĝej niĝ pesymiĂci. Prawdopodobnie jednak tego rodzaju ogólny
optymizm nie chroni przed szkodliwymi skutkami oddziaïywania
stresu. Alia Crum wziÚïa pod lupÚ i to zagadnienie. Otóĝ ludzie
o pozytywnym nastawieniu psychicznym do stresu, owszem, czÚĂciej okazujÈ siÚ optymistami, lecz ta korelacja jest sïaba. Z pozytywnÈ opiniÈ na temat stresu zdajÈ siÚ ïÈczyÊ jeszcze dwie inne cechy
charakteru, a sÈ to: uwaĝnoĂÊ oraz zdolnoĂÊ akceptacji niepewnoĂci.
Zarazem badania Crum wykazaïy, ĝe ĝadna z tych cech nie pozwala wyjaĂniÊ wpïywu nastawienia do stresu na zdrowie, szczÚĂcie czy wydajnoĂÊ w pracy. O ile sposób myĂlenia moĝe zaleĝeÊ
od pewnych cech charakteru bÈdě osobistych doĂwiadczeñ, o tyle
wpïyw nastawienia na zdrowie czy szczÚĂcie nie daje siÚ wytïumaczyÊ
przez ĝaden z tych czynników.
Wyniki badañ przeprowadzonych przez AliÚ Crum wskazujÈ
na bardziej prawdopodobnÈ moĝliwoĂÊ: nastawienie psychiczne do
stresu odgrywa tak waĝnÈ rolÚ, bo ksztaïtuje nie tylko sposób
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myĂlenia, ale takĝe sposób postÚpowania. Negatywna percepcja stresu sprawia, ĝe ten staje siÚ doĂwiadczeniem, którego trzeba unikaÊ;
staje siÚ sygnaïem do ucieczki albo do podjÚcia próby obniĝenia napiÚcia. Ludzie, którzy odnoszÈ siÚ do stresu negatywnie, czÚĂciej
usiïujÈ sobie z nim radziÊ poprzez unikanie21. CzÚĂciej teĝ miÚdzy
innymi:
x starajÈ siÚ odwracaÊ uwagÚ od przyczyny stresu, zamiast

spróbowaÊ sobie z niÈ poradziÊ;
x koncentrujÈ siÚ na eliminowaniu doznañ zwiÈzanych ze
stresem, zamiast zajÈÊ siÚ ich ěródïem;
x siÚgajÈ po alkohol albo inne substancje odurzajÈce bÈdě
pogrÈĝajÈ siÚ w naïogach, aby uciekaÊ w ten sposób przed
doĂwiadczanym napiÚciem;
x przestajÈ siÚ angaĝowaÊ, a nawet zaczynajÈ ignorowaÊ
wszelkie relacje, cele bÈdě odgrywane przez siebie role,
które stanowiÈ przyczynÚ stresu.
Z kolei osoby, które uwaĝajÈ stres za pomocne doĂwiadczenie,
czÚĂciej deklarujÈ, ĝe radzÈ sobie w sposób aktywny. Oznacza to,
ĝe bardziej sÈ skïonne:
x akceptowaÊ fakt, ĝe sytuacja stresowa rzeczywiĂcie zaistniaïa;
x planowaÊ strategiÚ radzenia sobie ze ěródïem stresu;
x szukaÊ informacji, prosiÊ o pomoc czy radÚ;
x podjÈÊ kroki na rzecz usuniÚcia, ominiÚcia bÈdě przemiany

ěródïa stresu;
x zrobiÊ moĝliwie najlepszy uĝytek z sytuacji stresowej,

patrzÈc na niÈ w pozytywniejszy sposób albo wykorzystujÈc
jÈ jako okazjÚ do rozwoju osobistego.
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Róĝne sposoby radzenia sobie ze stresem przynoszÈ bardzo
odmienne rezultaty. Kiedy od razu stawiasz czoïa trudnoĂciom,
zamiast staraÊ siÚ ich uniknÈÊ albo zaprzeczaÊ ich istnieniu, gromadzisz zasoby przydatne do radzenia sobie w ogóle ze stresujÈcymi
doĂwiadczeniami. PogïÚbiasz ufnoĂÊ we wïasnÈ zdolnoĂÊ podejmowania ĝyciowych wyzwañ. Budujesz silnÈ sieÊ wsparcia spoïecznego.
Problemy, którymi da siÚ zarzÈdzaÊ, zostajÈ opanowane, zamiast
siÚ mnoĝyÊ i wymykaÊ spod kontroli. Sytuacje, których nie jesteĂ
w stanie skontrolowaÊ, stajÈ siÚ szansami na rozwój osobisty. W ten
sposób, jak w przypadku wielu innych modeli nastawienia psychicznego, przekonanie o tym, ĝe stres jest pomocny, to samospeïniajÈca
siÚ przepowiednia.

PIERWSZA INTERWENCJA W NASTAWIENIE
PSYCHICZNE DO STRESU
Aby naprawdÚ zweryfikowaÊ konsekwencje nastawienia psychicznego do stresu, trzeba zmieniÊ czyjeĂ zdanie na jego temat, po
czym obserwowaÊ tÚ osobÚ przez pewien czas. WïaĂnie to zrobiïa
w dalszej kolejnoĂci Alia Crum wraz ze swoimi wspóïpracownikami.
Pierwsza interwencja w nastawienie psychiczne do stresu miaïa
miejsce w UBS, miÚdzynarodowej firmie z branĝy finansowej,
w okresie najgïÚbszego kryzysu gospodarczego w 2008 roku22. Branĝa
ta jest szczególnie stresujÈcym Ărodowiskiem. Pewne badanie ujawniïo, ĝe w ciÈgu 10 lat od podjÚcia pracy w tej branĝy 100% bankierów inwestycyjnych doĂwiadczyïo przynajmniej jednego z objawów wypalenia zawodowego, w tym miÚdzy innymi: bezsennoĂci,
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alkoholizmu, depresji. Kryzys gospodarczy 2008 roku tylko zwiÚkszyï presjÚ. Pracownicy branĝy finansowej deklarowali, ĝe doĂwiadczajÈ znacznie silniejszego stresu w miejscu zatrudnienia, strachu
przed zwolnieniem, wyczerpania i wypalenia23. W caïej branĝy czÚsto pojawiaïy siÚ doniesienia o nasilonych lÚkach, depresji, samobójstwach24.
Jak wiÚkszoĂÊ firm ĂwiadczÈcych usïugi finansowe, tak i UBS
silnie odczuïa skutki kryzysu gospodarczego. Wedïug jej corocznego
sprawozdania z 2008 roku wartoĂÊ akcji spadïa o 58%, duĝa liczba
pracowników zostaïa zwolniona, a pensje obniĝono o 36%25. GdzieĂ
pomiÚdzy tymi wszystkimi przykrymi zdarzeniami pracownicy UBS
otrzymali od dziaïu zarzÈdzania zasobami ludzkimi e-mail z zaproszeniem do udziaïu w programie poĂwiÚconym zarzÈdzaniu stresem. Zgïosiïo siÚ 388 osób (póï na póï mÚĝczyěni i kobiety), których
Ărednia wieku wyniosïa 38 lat. Pracownicy UBS, którzy postanowili
zostaÊ królikami doĂwiadczalnymi w badaniu nastawienia psychicznego do stresu, musieli siÚ zmagaÊ z wiÚkszÈ liczbÈ obowiÈzków,
nieokreĂlonymi oczekiwaniami ze strony firmy oraz z dotkliwym
brakiem pewnoĂci co do swoich losów w miejscu pracy. Z caïÈ
pewnoĂciÈ starannie dopilnowano, aby dobrze zrozumieli, czym
jest stres.
Badani zostali losowo podzieleni na trzy grupy26. Pierwsza, zïoĝona z 164 osób, wziÚïa udziaï w szkoleniu online, w ramach którego
otrzymaïa komunikat czÚsto przekazywany na zajÚciach zarzÈdzania stresem, czyli wzmacniajÈcy przekonanie o jednoznacznie negatywnym wpïywie stresu. Druga grupa, liczÈca 163 osoby, wziÚïa
udziaï w szkoleniu online, które miaïo na celu przekazanie korzystniejszego obrazu stresu; byïa to wïaĂnie interwencja w nastawienie psychiczne. Najmniejsza grupa kontrolna, w której znalazïo
siÚ 61 osób, nie uczestniczyïa w ĝadnym szkoleniu.
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W ciÈgu tygodnia pracownicy uczestniczÈcy w szkoleniach online otrzymali e-maile z linkami do trzech trzyminutowych filmów.
PierwszÈ grupÚ zapoznano ze statystykami typu: „Stres to gïówny
problem zdrowotny w Stanach Zjednoczonych” czy teĝ: „Stres
znajduje siÚ wĂród szeĂciu najczÚstszych przyczyn Ămierci”. W filmach ostrzegano, ĝe moĝe on prowadziÊ do huĂtawki nastrojów,
wyczerpania emocjonalnego i utraty pamiÚci. Podawano równieĝ
przykïady liderów, którzy nie byli w stanie dobrze funkcjonowaÊ
w stresujÈcych warunkach.
Pracownicy w grupie, w której przeprowadzono interwencjÚ
w nastawienie psychiczne, obejrzeli trzy zupeïnie inne filmy —
a mianowicie takie, w których wyjaĂniano, jak stres sprzyja wzrostowi wytrzymaïoĂci fizycznej i koncentracji, pogïÚbianiu zwiÈzków
z innymi luděmi oraz umacnianiu wartoĂci osobistych. W filmach
podawano teĝ przykïady firm, którym udaïo siÚ wykorzystaÊ trudne
warunki z poĝytkiem dla siebie, a takĝe ludzi wykazujÈcych siÚ
odwagÈ w sytuacji silnego napiÚcia.
Wszyscy uczestniczÈcy w badaniu pracownicy przed szkoleniami
i po nich wypeïnili ankietÚ. Na pierwsze pytanie postawione przez
badaczy — „Czy moĝna zmieniÊ czyjeĂ zdanie na temat stresu?”
— padaïa odpowiedě twierdzÈca. Przy czym osoby, które obejrzaïy
filmy o negatywnych skutkach doĂwiadczanego napiÚcia, tylko
utwierdziïy siÚ w przekonaniu o szkodliwoĂci stresu. Z kolei pracownicy z grupy, w której przeprowadzono interwencjÚ, spojrzeli
na stres pozytywniej.
JakÈ skalÚ miaïa ta zmiana nastawienia psychicznego? NiewielkÈ.
Pracownicy nie zapomnieli nagle wszystkiego, co wiedzieli o szkodliwoĂci stresu. Nie zaczÚli bïagaÊ o zwiÚkszenie presji. Ich opinia
staïa siÚ jednak bardziej wywaĝona niĝ przed interwencjÈ. Zmiana
byïa statystycznie istotna, lecz nie miaïa charakteru radykalnego.
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Zamiast uwaĝaÊ stres przede wszystkim za szkodliwy, badani po
interwencji dostrzegali zarówno jego dobre, jak i zïe strony.
Drugie waĝne pytanie brzmi: czy zaobserwowana zmiana nastawienia psychicznego szïa w parze z jakimiĂ innymi przemianami?
I w tym przypadku odpowiedě okazaïa siÚ twierdzÈca. Pracownicy,
których poddano interwencji, przejawiali mniejsze przygnÚbienie
i sïabszy lÚk. Poza tym zgïaszali mniej problemów zdrowotnych,
takich jak ból pleców czy bezsennoĂÊ. Zauwaĝali u siebie zarazem
wzrost koncentracji, zaangaĝowania, chÚci wspóïpracy i wydajnoĂci
w miejscu zatrudnienia. Co szczególnie istotne: wszystkie te zmiany
na lepsze zaszïy w okolicznoĂciach bardzo silnego stresu. U pracowników, którzy obejrzeli filmy o szkodliwoĂci stresu, jak równieĝ u tych, którzy nie uczestniczyli w ĝadnym szkoleniu, nie zaobserwowano ĝadnych tego rodzaju zmian.
Alia Crum przeprowadzaïa kolejne interwencje w nastawienie
psychiczne do stresu i organizowaïa warsztaty w bardzo róĝnych
Ărodowiskach, w tym w gronie przedstawicieli opieki zdrowotnej,
studentów college’ów, pracowników szczebla kierowniczego, a nawet ĝoïnierzy amerykañskiej marynarki wojennej. Ponadto wypróbowaïa szereg innych metod sïuĝÈcych zmianie sposobu postrzegania
stresu; czÚĂci z nich przyjrzymy siÚ dalej w tym rozdziale. Wszystkie
badania przeprowadzone przez Crum dowodzÈ, ĝe bardzo krótkie
interwencje w nastawienie psychiczne mogÈ prowadziÊ do trwaïych zmian w sposobie myĂlenia i doĂwiadczania stresu. Pozytywniejsze spojrzenie zmniejsza znaczenie tego, co zazwyczaj uwaĝamy
za problemy wynikajÈce ze stresu, jak równieĝ pomaga dobrze funkcjonowaÊ w sytuacji silnego napiÚcia.
Odkrycia, takie jak dokonane przez AliÚ Crum we wczesnych
badaniach, byÊ moĝe sprawiÈ, ĝe zaczniesz siÚ skrobaÊ po gïowie,
rozmyĂlajÈc, na czym wïaĂciwie to wszystko polega. Aby zrozu-
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mieÊ, dlaczego interwencje w nastawienie psychiczne mogÈ wywieraÊ tak duĝy wpïyw — oraz jak zaczÈÊ zmieniaÊ wïasnÈ opiniÚ
na ten temat — przyjrzyjmy siÚ bliĝej temu, co nauka mówi o sztuce
zmiany zdania.

SZTUKA ZMIANY NASTAWIENIA PSYCHICZNEGO
Greg Walton, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, jest — podobnie jak Alia Crum — wybitnym specjalistÈ w dziedzinie nastawienia psychicznego. SpÚdziï on minionÈ dekadÚ, doskonalÈc sztukÚ
zmiany zdania za pomocÈ jednorazowych, a zarazem bardzo silnie
oddziaïujÈcych interwencji. Interwencje Waltona — czÚsto trwajÈce zaledwie godzinÚ — pozwalajÈ wprowadziÊ zmiany na lepsze
w dowolnej dziedzinie, od zadowolenia z maïĝeñstwa do Ăredniej
ocen w szkole, zdrowia fizycznego, a nawet siïy woli. W niektórych
przypadkach rezultaty utrzymywaïy siÚ jeszcze przez wiele lat.
RealizujÈc wïasnÈ pasjÚ w postaci przekïadania odkryÊ naukowych
na wymierne zmiany ĝyciowe, Walton przedstawiï swoje dokonania w Biaïym Domu i — za poĂrednictwem Center for Social Psychological Answers to Real-World Questions dziaïajÈcym przy
Uniwersytecie Stanforda — pomógï stworzyÊ katalog porad, które
bazujÈ na dowodach naukowych i majÈ uïatwiaÊ politykom, pedagogom i organizacjom stosowanie wiedzy psychologicznej do rozwiÈzywania ĝyciowych problemów.
W ramach kaĝdej swojej interwencji Greg Walton bierze na
warsztat jedno przekonanie, które — wedïug badañ naukowych —
moĝe siÚ okazaÊ przeszkodÈ na drodze do dobrego samopoczucia
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czy sukcesu; przykïad stanowi choÊby przekonanie o tym, ĝe inteligencja jest staïÈ cechÈ i daje siÚ rozwijaÊ. Psycholog opracowuje krótkÈ interwencjÚ, która ma miÚdzy innymi odsïoniÊ alternatywne spojrzenie na jakÈĂ kwestiÚ i pomóc wcielaÊ nowÈ optykÚ
w ĝycie. Tyle. Caïy pomysï Waltona moĝna streĂciÊ nastÚpujÈco:
oto pewna koncepcja, której byÊ moĝe nie zdarzyïo Ci siÚ dotÈd braÊ
pod uwagÚ; jak myĂlisz, czy moĝe znaleěÊ zastosowanie w Twoim
ĝyciu? Po interwencji psycholog obserwuje badanych przez pewien
czas, aby zobaczyÊ, jak dana koncepcja siÚ zakorzenia27.
Kiedy zapytaïam Grega Waltona, którÈ z interwencji lubi najbardziej, natychmiast wskazaï na tÚ, w której wziÚli udziaï studenci
pierwszego roku uczelni naleĝÈcej do Ivy League. Psycholog przekazaï wówczas uczestnikom prosty komunikat: „Jeĝeli czujesz siÚ
tutaj obco, nie jesteĂ sam. WiÚkszoĂÊ ludzi tak wïaĂnie siÚ czuje
w nowym otoczeniu. Z czasem siÚ to zmieni”28.
Greg Walton wziÈï pod lupÚ przynaleĝnoĂÊ, bo wiedziaï, ĝe
w szkole, w pracy czy w kaĝdej innej spoïecznoĂci ludzie czÚsto siÚ
czujÈ obco. Mimo to niewiele osób mówi o tym otwarcie, wiÚkszoĂÊ
uwaĝa, ĝe tylko oni majÈ wraĝenie nieprzystawania do grupy.
Poczucie obcoĂci moĝe oddziaïywaÊ na interpretacjÚ wïaĂciwie
wszystkiego, czego siÚ doĂwiadcza. Rozmowy, komplikacje, nieporozumienia — prawie kaĝde zdarzenie da siÚ potraktowaÊ jako
dowód na to, ĝe nie pasuje siÚ do jakiejĂ grupy. Przekonanie o wïasnej obcoĂci idzie w parze z wieloma destrukcyjnymi stanami umysïu, od syndromu oszusta („Jestem oszustem, wkrótce wszyscy to
odkryjÈ”) do myĂlenia stereotypami („Wszyscy sÈ przekonani o tym,
ĝe mi siÚ nie uda”) i samoutrudniania („Po co siÚ staraÊ?”). Te zaĂ
prowadzÈ czÚsto do zachowañ autodestrukcyjnych, jak na przykïad
unikanie wyzwañ, ukrywanie wïasnych problemów, ignorowanie
informacji zwrotnych, rezygnacja ze wspierajÈcych relacji. Zacho-
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wania te z kolei zwiÚkszajÈ ryzyko poraĝki oraz izolacji, które
stajÈ siÚ „dowodami” na to, ĝe nie pasuje siÚ do danej grupy. Jest to
samosprawdzajÈca siÚ przepowiednia, którÈ Walton pragnÈï wyeliminowaÊ, zmieniajÈc sposób myĂlenia pierwszoroczniaków uczelni
z Ivy League o poczuciu obcoĂci.
Najpierw w ramach interwencji w nastawienie psychiczne Greg
Walton poprosiï studentów pierwszego roku o przeczytanie fragmentów ankiety, w której studenci przedostatniego i ostatniego
roku wypowiadali siÚ na temat swoich dotychczasowych doĂwiadczeñ na uczelni. Wszystkie teksty zostaïy dobrane tak, aby tworzyïy komunikat o tym, ĝe kaĝdy zmaga siÚ z problemem przynaleĝnoĂci do róĝnych grup, lecz z czasem to mija. Przykïadowo
jeden ze studentów ostatniego roku napisaï:
Kiedy tu trafiïem, baïem siÚ, ĝe jestem zupeïnie inny od
reszty studentów. Nie byïem pewny, czy siÚ odnajdÚ. Po
pierwszym roku zaczÈïem sobie zdawaÊ sprawÚ z tego, ĝe
wiele osób, kiedy zaczynaïo naukÚ, teĝ obawiaïo siÚ, czy siÚ
odnajdzie. Z obecnej perspektywy zakrawa to na ironiÚ. Kaĝdemu studentowi pierwszego roku wydaje siÚ, ĝe jest inny od
reszty, tymczasem — przynajmniej pod pewnymi wzglÚdami
— wszyscy jesteĂmy tacy sami.
Po lekturze fragmentów ankiety prowadzÈcy eksperyment poprosiï
uczestników o napisanie eseju o tym, pod jakim wzglÚdem ich doĂwiadczenia z college’u przypominajÈ te, na które wskazywali studenci przedostatniego i ostatniego roku. Kiedy badani skoñczyli
pisaÊ, prowadzÈcy powiedziaï, ĝe uczelnia tworzy reklamÚ informacyjnÈ, która zostanie pokazana podczas kursu wprowadzajÈcego
dla pierwszoroczniaków w przyszïym roku akademickim. Film ten
ma pomóc podejmujÈcym naukÚ zrozumieÊ, czego siÚ mogÈ spo-
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dziewaÊ w college’u. ProwadzÈcy eksperyment zapytaï uczestników, czy byliby gotowi przeczytaÊ swoje eseje przed kamerÈ, aby
mogïy siÚ znaleěÊ w tej reklamie. „Jak zapewne wiecie, kiedy czïowiek znajduje siÚ w zupeïnie nowej sytuacji i nie wie, czego siÚ po niej
spodziewaÊ, bywa mu trudno; wy zaĂ, jako starsi studenci, którzy
to doĂwiadczenie majÈ juĝ za sobÈ, moĝecie znakomicie pomóc
pierwszoroczniakom — wytïumaczyï. — Czy bylibyĂcie gotowi to
zrobiÊ?”.
Na tym polegaïa caïa interwencja w nastawienie psychiczne:
studenci pierwszego roku przeczytali fragmenty ankiety, napisali
esej i przekazali przyszïorocznym pierwszoroczniakom komunikat
na temat poczucia przynaleĝnoĂci do grupy.
Kiedy interwencja ta zostaïa przeprowadzona po raz pierwszy,
Greg Walton obserwowaï jej efekty w grupie studentów Afroamerykanów, którzy zwykle majÈ najsilniejsze poczucie obcoĂci na
uczelni Ivy League. Wyniki okazaïy siÚ zadziwiajÈce! Jednorazowa
interwencja przeïoĝyïa siÚ na wyĝsze oceny uczestników, lepsze
zdrowie fizyczne, jak równieĝ wiÚksze poczucie szczÚĂcia w ciÈgu
trzech kolejnych lat w porównaniu ze studentami, którzy nie zostali losowo zaproszeni do udziaïu w interwencji. Na koniec nauki
Ărednia ocen badanych, którzy wziÚli udziaï w interwencji, byïa
wyraěnie wyĝsza niĝ w przypadku studentów Afroamerykanów,
którzy w tej interwencji nie uczestniczyli. Maïo tego, Ărednie
ocen tych pierwszych byïy tak wysokie, ĝe caïkowicie wypeïniïy
pojawiajÈcÈ siÚ zazwyczaj lukÚ miÚdzy studentami reprezentujÈcymi
mniejszoĂÊ i wiÚkszoĂÊ w szkole.
PrzyglÈdajÈc siÚ potencjalnym przyczynom zaobserwowanych
zjawisk, Greg Walton zauwaĝyï, ĝe interwencja w nastawienie psychiczne zmieniïa dwie rzeczy. Po pierwsze, sposób reakcji studentów na problemy akademickie i spoïeczne: stali siÚ oni bardziej
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skïonni do postrzegania doĂwiadczanych trudnoĂci jako przejĂciowych elementów ĝycia studenckiego. Po drugie, interwencja
wpïynÚïa na przestrzeñ relacji spoïecznych. Studenci, którzy uczestniczyli w interwencji, czÚĂciej znajdowali mentorów i nawiÈzywali
bliskie przyjaěnie. „Caïy proces ma na poczÈtku charakter psychologiczny — powiedziaï mi Walton — a na koñcu socjologiczny,
spoïeczny”.
Greg Walton ze swoimi wspóïpracownikami przeprowadzaï
podobne interwencje w wielu róĝnych Ărodowiskach29. W jednej
ze szkóï eksperyment okazaï siÚ skuteczniejszym sposobem zatrzymywania studentów w college’u niĝ stypendium w wysokoĂci
3500 dolarów. W innej placówce obniĝyï o poïowÚ liczbÚ osób rzucajÈcych naukÚ. Po interwencji Waltona i wspóïpracowników sïuchaczki studiów inĝynierskich uznaïy swoje wydziaïy za przyjaěniejsze; ponadto zaczÚïy nawiÈzywaÊ wiÚcej znajomoĂci z kolegami
ze studiów, a nawet stwierdziïy, ĝe rzadziej sïyszÈ seksistowskie
dowcipy. „W ten sposób zmienia siÚ przestrzeñ relacji spoïecznych”
— wyjaĂniï Walton30.
ByÊ moĝe najwaĝniejsze w tego rodzaju interwencjach w nastawienie psychiczne okazuje siÚ jednak to, ĝe zostajÈ zwykle zapomniane przez uczestników. W ostatnim okresie obserwacji studentów uczelni z Ivy League, czyli kiedy juĝ koñczyli oni naukÚ,
Greg Walton zapytaï ich, czy pamiÚtajÈ, ĝe na pierwszym roku
brali udziaï w pewnym badaniu naukowym. PamiÚtaïo o tym 79%
uczestników, ale tylko 8% byïo w stanie powiedzieÊ, czego ono
dotyczyïo. Nowe nastawienie psychiczne po prostu staïo siÚ elementem sposobu myĂlenia studentów o samych sobie i o swojej
uczelni. Zapomnieli o interwencji, ale zinternalizowali przekazany
za jej pomocÈ komunikat.
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MyĂlÚ, ĝe jest to jeden z najbardziej obiecujÈcych aspektów
badañ naukowych nad nastawieniem psychicznym: gdy idea siÚ zakorzeni, wówczas nie trzeba juĝ pracowaÊ nad niÈ tak ciÚĝko. Nie
jest to bowiem Ăwiadoma strategia, którÈ naleĝy stosowaÊ w praktyce, ani wewnÚtrzna dyskusja, którÈ siÚ toczy kaĝdego dnia. Nowe
nastawienie wystarczy wprowadziÊ; potem zaczyna ono kieïkowaÊ
i ĝyÊ wïasnym ĝyciem.
Greg Walton przyznaje, ĝe wielu ludzi odbiera wyniki jego badañ
raczej jako fantastykÚ naukowÈ niĝ jako naukowe fakty. Niemniej
jednak interwencje w nastawienie psychiczne nie majÈ cudownego
czy magicznego charakteru. PrzypominajÈ one katalizatory: zaszczepienie nowego nastawienia uruchamia bowiem szereg procesów,
które z czasem utrwalajÈ pozytywnÈ zmianÚ.

DLACZEGO INTERWENCJE W NASTAWIENIE
PSYCHICZNE BYWAJk TRUDNO ZAUWA¿ALNE?
Psycholodzy, którzy przeprowadzajÈ interwencje w nastawienie
psychiczne, juĝ przywykli do sceptycznych reakcji. Wielu ludzi bowiem uwaĝa za absurd, ĝe krótka, jednorazowa interwencja, której
jedynÈ treĂciÈ jest nowy sposób myĂlenia na jakiĂ temat, moĝe zmieniÊ czyjekolwiek ĝycie. Nawet jeĝeli interwencje odnoszÈ sukcesy,
które przerastajÈ najĂmielsze oczekiwania samych naukowców, to
laikom i tak trudno uwierzyÊ w skutecznoĂÊ takich dziaïañ.
David Yeager, który prowadzi badania naukowe nad nastawieniem
psychicznym w University of Texas w Austin, opowiedziaï mi historiÚ, która dobrze ilustruje, jak daleko posuniÚty bywa ludzki
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sceptycyzm. PrzywoïanÈ przez Yeagera interwencjÚ przeprowadzono w szkole Ăredniej, która zajmowaïa przedostatnie miejsce
w rejonie San Francisco pod wzglÚdem dochodów uzyskiwanych
przez tego rodzaju placówki. OsiÈgane przez uczniów tej szkoïy
wyniki w testach naleĝaïy do najniĝszych w stanie. Prawie trzy
czwarte uczniów kwalifikowaïo siÚ do darmowych obiadów w szkole. Wielu miaïo powiÈzania z gangami, a 40% twierdziïo, ĝe nie
czuje siÚ bezpiecznie w szkole.
Psycholog pragnÈï przekazaÊ uczniom pierwszych klas nastawienie psychiczne, zgodnie z którym ludzie sÈ w stanie bardzo siÚ
zmieniÊ. W tym celu poprosiï uczestników interwencji o przeczytanie krótkiego artykuïu zawierajÈcego kilka kluczowych koncepcji: to, ĝe jesteĂ takÈ a nie innÈ osobÈ w tej chwili, nie oznacza,
ĝe bÚdziesz niÈ w przyszïoĂci; to, jak ciÚ ludzie traktujÈ albo postrzegajÈ, nie musi byÊ wyznacznikiem tego, kim jesteĂ teraz albo
kim bÚdziesz kiedyĂ; ludzka osobowoĂÊ moĝe z czasem bardzo
wyraěnie siÚ zmieniÊ. Uczniowie przeczytali takĝe wyznania swoich
kolegów ze starszych klas napisane w pierwszej osobie i zawierajÈce
opisy doĂwiadczeñ odzwierciedlajÈcych wspomniany komunikat
o moĝliwoĂci zmiany. Na koniec zostali poproszeni o wypowiedě
pisemnÈ na temat wïasnych doĂwiadczeñ dotyczÈcych tego, ĝe ludzie (w tym oni sami) sÈ w stanie siÚ z czasem zmieniaÊ.
David Yeager przeprowadziï tÚ póïgodzinnÈ interwencjÚ w nastawienie psychiczne na poczÈtku roku szkolnego w sali gimnastycznej szkoïy; udziaï wziÚïo 120 uczniów IX klasy ubranych
w spodenki sportowe. Kiedy czytali pierwszy tekst, jeden z nauczycieli wychowania fizycznego, który nie znaï szczegóïów, podszedï
do psychologa i powiedziaï: „Co pan tu wïaĂciwie robi? Dlaczego
nie pójdzie pan do podstawówki? Przecieĝ dla tych dzieci jest za
póěno na cokolwiek. Marnuje pan czas”. OpowiadajÈc tÚ historiÚ,

Kup książkę

Poleć książkę

Jak zmieniÊ zdanie o stresie?

67

Yeager siÚ Ămiaï, chociaĝ samo zdarzenie go oczywiĂcie zasmuciïo:
„To byïa jakaĂ straszna ironia losu. Przecieĝ przyszedïem tam wïaĂnie po to, ĝeby powiedzieÊ tym dzieciakom, ĝe ciÈgle majÈ szansÚ
siÚ zmieniÊ”.
Mimo sceptycyzmu nauczyciela wuefu interwencja wywarïa
gïÚboki i trwaïy wpïyw31. Pod koniec roku szkolnego uczniowie,
którzy uczestniczyli w interwencji, byli bardziej optymistycznie nastawieni do ĝycia i mniej przytïoczeni codziennymi problemami.
Mieli mniej kïopotów ze zdrowiem i rzadziej doĂwiadczali przygnÚbienia czy depresji niĝ osoby losowo przydzielone do grupy
kontrolnej. Aĝ 81% uczestników zaliczyïo algebrÚ na koniec IX
klasy (z grupy kontrolnej tylko 58%). Wpïyw interwencji na osiÈgniÚcia naukowe okazaï siÚ najsilniejszy w przypadku tych uczniów,
których nastawienie psychiczne najbardziej siÚ zmieniïo: zaczynali oni
pierwszÈ klasÚ z mniej niĝ dostatecznÈ ĂredniÈ ocen 1,6 (czyli C–),
a koñczyli z niezïÈ ĂredniÈ 2,6 (czyli B–).
Rezultaty interwencji byïy tak imponujÈce, ĝe zrobiïo mi siÚ
ĝal dzieci losowo przypisanych do grupy kontrolnej. OczywiĂcie,
zadziwiïy teĝ szkoïÚ i wpïynÚïy na zmianÚ stosunku nauczycieli
do potencjaïu uczniów. Mimo to, zdaniem Davida Yeagera, tego
rodzaju wyniki czÚsto nie robiÈ wraĝenia. Psycholog zawsze pokazuje zgromadzone przez siebie dane pracownikom szkóï, gdzie
przeprowadza interwencjÚ. Jest pasjonatem edukacji, a zanim zostaï
badaczem naukowym, uczyï angielskiego w Tulsie, w stanie Oklahoma, w tak zwanej middle school, czyli w szkole dla dzieci w wieku
12 – 14 lat. Po zakoñczeniu eksperymentu psycholog przekazuje
szkoïom wszystkie materiaïy potrzebne do kontynuowania interwencji, lecz wiele placówek nie stawia kolejnego kroku. Wedïug
Yeagera pomysï, ĝe póïgodzinna interwencja moĝe zmieniÊ trajektoriÚ czyjegokolwiek ĝycia, wielu osobom nie mieĂci siÚ w gïowie.
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„Ludzie po prostu nie wierzÈ, ĝe taka jest prawda” — wyjaĂniï
psycholog.
Na tym polega problem z interwencjami w nastawienie psychiczne: wydajÈ siÚ zbyt piÚkne, aby mogïy byÊ prawdziwe. SprzeciwiajÈ siÚ przekonaniu, które na staïe jest wpisane w naszÈ kulturÚ
i które dotyczy procesu przeprowadzania zmiany: uwaĝamy, ĝe
wszystkie powaĝne problemy trudno rozwiÈzaÊ, bo majÈ naprawdÚ
gïÚbokie korzenie. Wiele kïopotów rzeczywiĂcie ma gïÚbokie korzenie, niemniej jednak nieprzypadkowo jeden z wÈtków powracajÈcych na kartkach tej ksiÈĝki dotyczy drobnych korekt w nastawieniu, które mogÈ wywoïaÊ caïÈ lawinÚ zmian tak wielkich, ĝe
z pozoru prawie niemoĝliwych. PrzywykliĂmy myĂleÊ, ĝe najpierw
musimy wszystko w swoim ĝyciu przeorganizowaÊ i dopiero wtedy
zdobÚdziemy szczÚĂcie, zdrowie czy cokolwiek innego, co nam siÚ
marzy. Tymczasem z naukowych badañ nad nastawieniem psychicznym wynika, ĝe rozumujemy na wspak. Zmiana zdania na jakiĂ
temat moĝe byÊ katalizatorem wszelkich innych przemian, których
pragniemy dokonaÊ. WczeĂniej jednak powinniĂmy przekonaÊ samych siebie, ĝe ta pierwsza jest w ogóle moĝliwa.

JAK ZMIENIm SWOJE NASTAWIENIE PSYCHICZNE?
Kiedy mój wykïad dla TED Talk o akceptacji stresu, który wygïosiïam w Edynburgu w czerwcu 2013 roku, zostaï udostÚpniony szerokiej publicznoĂci, pewne pytanie zaczÚïo wracaÊ do mnie znacznie
czÚĂciej niĝ jakiekolwiek inne, a mianowicie: jak zmieniÊ wïasnÈ
percepcjÚ stresu?
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W ramach interwencji w nastawienie psychiczne do stresu,
którym siÚ dotÈd przyglÈdaliĂmy, tak kierowano uczestnikami, aby
zmienili swojÈ postawÚ. Nikt nie mówiï: „Dostrzeganie dobrych
stron stresu jest dla ciebie dobre”. Komunikat byï znacznie prostszy:
„Stres jest dobry dla ciebie”. Czy modyfikacja nastawienia okaĝe siÚ
skuteczna, jeĝeli ktoĂ podejmie próbÚ samodzielnej zmiany sposobu
postrzegania stresu, czy teĝ trzeba zostaÊ na niÈ nakierowanym
przez kogoĂ innego?
Jednym ze sposobów na znalezienie odpowiedzi jest ponowne
przywoïanie efektu placebo. Przez dïugi czas lekarze i naukowcy
uwaĝali efekt placebo za dopuszczalne oszustwo. Tabletka z cukru
miaïa byÊ skuteczna, pod warunkiem ĝe pacjenci byli przekonani,
ĝe przyjmujÈ prawdziwe lekarstwo. Okazuje siÚ jednak, ĝe to nie
oszustwo jest „skïadnikiem aktywnym” — ĝe efekty sÈ pozytywne
takĝe wtedy, kiedy pacjenci wiedzÈ, iĝ przyjmujÈ placebo.
W ramach otwartych badañ efektu placebo pacjenci otrzymujÈ
opakowanie z wyraěnym opisem: „Placebo”. Lista skïadników jest
krótka: celuloza mikrokrystaliczna (cukier). Lekarz mówi pacjentowi, ĝe tak, jest to placebo, i ĝe nie, nie zawiera ono ĝadnych skïadników aktywnych. Zarazem wyjaĂnia, iĝ umysï i ciaïo sÈ zdolne
przeprowadzaÊ samodzielnie wiele procesów uzdrawiajÈcych, a placebo tylko je inicjuje. Na koñcu lekarz zachÚca pacjenta, aby otrzymane tabletki z cukru przyjmowaï regularnie.
Co ciekawe, tabletki wyraěnie opisane jako „Placebo” przyniosïy
ulgÚ w bólach migrenowych, w zespole nadwraĝliwoĂci jelita grubego oraz w depresji, i to czÚsto porównywalnÈ do efektów dziaïania najlepszych rzeczywistych metod leczenia32. Wtajemniczenie
pacjentów poprzez wyjaĂnienie, czym jest placebo, nie zmniejsza
jego skutecznoĂci. A nawet moĝe jÈ zwiÚkszyÊ.
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Badania naukowe nad interwencjami w nastawienie psychiczne
dowodzÈ, ĝe to samo zjawisko moĝe dotyczyÊ Ăwiadomego wyboru
nowej postawy. Gdy tïumaczy siÚ ludziom, na czym polega interwencja w nastawienie, oraz zachÚca siÚ ich do przypominania sobie
na co dzieñ nowej postawy, nie obniĝa to jej skutecznoĂci33.
Alia Crum — która w pierwszych interwencjach w nastawienie
psychiczne do stresu wykorzystaïa filmy o stronniczym przekazie,
aby wpïynÈÊ na percepcjÚ stresu u badanych — uwaĝa, ĝe idealna
interwencja wiÈĝe siÚ w mniejszym stopniu z manipulacjÈ, a w wiÚkszym ze Ăwiadomym wyborem. Metoda, którÈ psycholoĝka wraz
ze swoimi pracownikami stosujÈ obecnie, jest bardziej przejrzysta
niĝ ta, którÈ zastosowali w firmie UBS w 2008 roku w okresie kryzysu gospodarczego. W ramach nowej techniki opowiadajÈ badanym o potÚdze nastawienia psychicznego oraz zachÚcajÈ do pozytywniejszego spojrzenia na stres.
Pierwszy raz „otwarta” interwencja w nastawienie psychiczne
zostaïa wypróbowana w pewnej firmie z listy Fortune 500. Zaproszono wtedy pracowników do udziaïu w szkoleniu z zarzÈdzania
stresem. Zgïosiïo siÚ 229 osób, gïównie w Ărednim wieku. Mniej
wiÚcej poïowa z nich zostaïa losowo przydzielona do dwugodzinnej
interwencji w nastawienie psychiczne do stresu; pozostali trafili
na listÚ oczekujÈcych.
Szkolenie rozpoczÚto od przedstawienia pracownikom wyników badañ zarówno nad zïymi, jak i dobrymi stronami stresu.
NastÚpnie opowiedziano o potÚdze nastawienia psychicznego oraz
o wynikach wczeĂniejszych badañ przeprowadzonych przez AliÚ
Crum. Powiedziano wprost, ĝe celem szkolenia jest udzielenie pomocy w zmianie percepcji stresu na pozytywniejszÈ.
Aby pomóc pracownikom pielÚgnowaÊ nowe nastawienie psychiczne, poproszono ich o refleksjÚ nad wïasnymi stresujÈcymi
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doĂwiadczeniami, w tym nad sytuacjami, kiedy presja okazaïa siÚ
pomocna. Ponadto nauczono uczestników przeprowadzaÊ trzyetapowy proces, który miaï pomagaÊ we wdraĝaniu nowej postawy,
kiedy tylko poczujÈ siÚ zestresowani. Pierwszy etap tego procesu
polega na uĂwiadomieniu sobie, ĝe doĂwiadcza siÚ stresu. Po prostu pozwalasz sobie zauwaĝyÊ stres poprzez Ăwiadome odczuwanie,
jak wpïywa on na Twoje ciaïo. Drugi krok polega na zaakceptowaniu
stresu poprzez potraktowanie go jako reakcji na coĂ, na czym Ci
zaleĝy. Czy jesteĂ w stanie dotrzeÊ do pozytywnej motywacji u ěródeï stresu? Co takiego wchodzi w grÚ i dlaczego Ci na tym zaleĝy?
Trzeci etap opiera siÚ na tym, aby wykorzystaÊ energiÚ, jakÈ daje
stres, zamiast jÈ marnowaÊ na zmagania z nim. Co moĝesz zrobiÊ
tu i teraz, co odzwierciedlaïoby cele, do których dÈĝysz, i wartoĂci, które wyznajesz? Podczas interwencji zachÚcono pracowników,
aby przeprowadzali ten proces za kaĝdym razem, kiedy doĂwiadczajÈ stresu, oraz aby dokonywali tych trzech refleksji co najmniej
raz dziennie.
Trzy tygodnie póěniej naukowcy sprawdzili, jak siÚ miewajÈ
badani. Otóĝ u tych, którzy uczestniczyli w szkoleniu, zaobserwowano zmianÚ w nastawieniu psychicznym do stresu. Przed szkoleniem wiÚkszoĂÊ pracowników postrzegaïa presjÚ jako szkodliwÈ,
a po nim czÚĂciej zauwaĝali jej dobre strony. Ponadto przedstawiciele tej grupy lepiej sobie radzili ze stresem. Deklarowali niĝszy
poziom lÚku i depresji, za to lepsze zdrowie fizyczne. Stwierdzali,
ĝe w miejscu pracy czujÈ siÚ bardziej skoncentrowani, kreatywni
i zaangaĝowani. U pracowników, których nastawienie ewoluowaïo
w najwiÚkszym stopniu — z bardzo negatywnego na pozytywniejsze — zaobserwowano najwyraěniejsze zmiany na lepsze. W ramach ostatniej kontroli szeĂÊ tygodni po interwencji te korzyĂci
utrzymywaïy siÚ.
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Dla porównania naleĝy dodaÊ, ĝe u pracowników, którzy znaleěli siÚ na liĂcie rezerwowej, nie zaobserwowano ĝadnych tego rodzaju zmian — dopóki nie wziÚli udziaïu w takim samym dwugodzinnym szkoleniu. Po nim uczestnicy wskazywali na identyczne
zmiany na lepsze oraz na ewolucjÚ nastawienia psychicznego, jakie
zaobserwowano w pierwszej grupie. Co waĝne, ĝadnej z tych korzyĂci nie da siÚ wyjaĂniÊ redukcjÈ stresu zgïaszanÈ przez pracowników. Interwencja wiÚc nie tyle obniĝyïa napiÚcie, co je przewartoĂciowaïa.

*
Najskuteczniejsze interwencje w nastawienie psychiczne skïadajÈ
siÚ z trzech czÚĂci:
1. przyswojenie nowego punktu widzenia;
2. wykonanie Êwiczenia, które sprzyja uwewnÚtrznieniu
i stosowaniu nowego nastawienia psychicznego;
3. stworzenie okazji do podzielenia siÚ danÈ koncepcjÈ
z innymi luděmi.
Jak juĝ wiesz, nowe nastawienie psychiczne jest zwykle wprowadzane za pomocÈ wyników badañ bÈdě opowiadanych historii.
Niniejsza ksiÈĝka — podobnie jak mój kurs New Science of Stress
— zasadza siÚ wïaĂnie na tym trzyetapowym procesie. ZresztÈ zajÚcia, które siÚ skïadajÈ na wspomniany szeĂciotygodniowy kurs na
Uniwersytecie Stanforda, teĝ sÈ tak naprawdÚ jednÈ wielkÈ interwencjÈ w nastawienie psychiczne. Podczas pierwszego spotkania
otwarcie mówiÚ uczestnikom kursu, ĝe mam zamiar podjÈÊ próbÚ
zmiany ich zdania o stresie. Co tydzieñ wygïaszam wykïad o odkryciach naukowych, które przywoïujÚ równieĝ w tej ksiÈĝce, i przedstawiam strategie, które majÈ pomagaÊ w pielÚgnowaniu nowego
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sposobu postrzegania stresu. Na nastÚpnych zajÚciach proszÚ
uczestników o skomentowanie koncepcji, które omawialiĂmy w poprzednim tygodniu. Czy zdoïali wykorzystaÊ którÈĂ ze strategii?
Czy weryfikacja wïasnej percepcji stresu pomogïa poradziÊ sobie
w trudnej sytuacji? Ponadto proszÚ, aby zwracali szczególnÈ uwagÚ
na wszelkie okolicznoĂci, w których mogÈ opowiedzieÊ innym osobom o tym, czego siÚ uczÈ podczas naszych spotkañ. W ramach
ostatniego zadania sïuchacze majÈ wskazaÊ, co z kursu okazaïo siÚ
dla nich najbardziej pomocne oraz jak dzielili siÚ danym pomysïem z innymi osobami albo wcielali go w ĝycie z kimĂ bliskim.
Anonimowe ankiety wypeïniane przez uczestników przed kursem
i po jego zakoñczeniu pokazujÈ, ĝe — uĂredniajÈc — nastawienie
psychiczne do stresu staje siÚ pod koniec kursu rzeczywiĂcie bardziej pozytywne. W ankiecie kontrolnej sïuchacze rzadziej siÚ zgadzajÈ z takimi stwierdzeniami, jak: „Przez problemy, z jakimi siÚ borykam, trudno mi wieĂÊ ĝycie, które ma dla mnie sens” albo: „Gdyby
siÚ daïo usunÈÊ wszystkie bolesne doĂwiadczenia z mojego ĝycia,
to zrobiïbym/zrobiïabym to”. Z tego rodzaju zmianÈ nastawienia
idÈ w parze inne korzyĂci. Uczestnicy kursu deklarujÈ gïÚbszÈ
wiarÚ w to, ĝe sÈ w stanie poradziÊ sobie ze stresem na co dzieñ,
oraz twierdzÈ, iĝ czujÈ siÚ mniej przytïoczeni przez problemy, którym muszÈ stawiaÊ czoïa. CzÚĂciej przyznajÈ, ĝe energicznie dÈĝÈ
do waĝnych dla siebie celów. Jeden z moich ulubionych komentarzy
pochodzi od kursanta, który w ramach oceny koñcowej kursu napisaï: „Nie bojÚ siÚ stresu nawet w przybliĝeniu tak, jak baïem siÚ
kiedyĂ”. Wszystkie te zmiany zaszïy, mimo ĝe wielu sïuchaczy
odczuwa przeraĝenie, kiedy podczas pierwszych zajÚÊ uĂwiadamia
sobie, ĝe kurs, na który siÚ zapisali, dotyczy umiejÚtnoĂci akceptowania stresu, a nie jego redukcji.
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Równieĝ w anonimowych ankietach po zakoñczeniu kursu
uczestnicy informujÈ mnie, jak wykorzystujÈ nowe nastawienie
w ĝyciu codziennym. Zaskoczyïa mnie — a zarazem dodaïa mi otuchy — róĝnorodnoĂÊ sytuacji, z którymi lepiej sobie radzÈ. Przykïadowo: jedna z osób ma syna, który peïni sïuĝbÚ wojskowÈ w siïach specjalnych armii amerykañskiej. Zdarza siÚ, ĝe rodzina nie
zna miejsca jego pobytu. Osoba ta stwierdziïa, ĝe kurs okazaï siÚ
dla niej pomocny w zakresie radzenia sobie ze stresem, który wynika z rozïÈki i braku wieĂci. Inna uczestniczka niedawno zakoñczyïa nieudane maïĝeñstwo i wïaĂnie zaczynaïa ĝycie w pojedynkÚ.
Nowa percepcja stresu wzmocniïa w tej kobiecie przekonanie, ĝe
jest zdolna iĂÊ dalej, oraz pomogïa jej Ămielej spojrzeÊ w przeszïoĂÊ.
Jeszcze inny kursant zostaï przeniesiony na niĝsze stanowisko;
w konsekwencji zaczÈï minimalizowaÊ swoje wysiïki w miejscu
zatrudnienia, a przy tym izolowaÊ siÚ od wspóïpracowników. Wmawiaï sobie, ĝe nieangaĝowanie siÚ w obowiÈzki zawodowe jest korzystne, bo pozwala unikaÊ stresu zwiÈzanego z degradacjÈ. Kurs
pomógï temu mÚĝczyěnie zdaÊ sobie sprawÚ, jak bardzo sam sobie
szkodzi, oraz ponownie staÊ siÚ bardziej produktywnym pracownikiem. To tylko kilka przykïadów, z jakiego rodzaju wyzwaniami mierzÈ siÚ sïuchacze mojego kursu. Nowe nastawienie psychiczne
nie zmieniïo samego poïoĝenia tych osób, lecz zmieniïo ich stosunek do tych przeĝyÊ. Z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe gdy
ludzie sÈ gotowi rozwaĝyÊ nowy sposób postrzegania stresu, pïynÈce z tego korzyĂci mogÈ siÚ uïoĝyÊ w potencjalnie dowolny scenariusz, jaki daïoby siÚ wymyĂliÊ.
OczywiĂcie, nie zawsze wystÚpuje tego rodzaju gotowoĂÊ. Sama
dobrze wiem, jak niesamowicie trudna, a nawet przeraĝajÈca bywa
perspektywa weryfikacji przekonania, które jest tak istotne, ĝe ma
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charakter nastawienia psychicznego. Jeĝeli od zawsze uwaĝasz stres
za swojego wroga, to decyzja o dostrzeganiu w nim dobrych stron
moĝe siÚ okazaÊ dla Ciebie skomplikowana i dezorientujÈca. Niniejsza ksiÈĝka, podobnie jak mój kurs, ma Ci pomóc przejĂÊ ten
proces decyzyjny — pod warunkiem ĝe tego wïaĂnie chcesz. mwiczenia zatytuïowane Rewizja poglÈdów, które znajdziesz w kolejnych
dwóch rozdziaïach, dadzÈ Ci moĝliwoĂÊ wypróbowania nowego
nastawienia; z kolei Êwiczenia Transformacja doĂwiadczeñ z czÚĂci
II ksiÈĝki pomogÈ Ci zrobiÊ krok naprzód, to jest zaczÈÊ wcielaÊ
w ĝycie omówione koncepcje. Ostatni etap drogi do zmiany swojego nastawienia polega na opowiadaniu innym ludziom o rozwiÈzaniach, które siÚ okazaïy najprzydatniejsze dla Ciebie, toteĝ tu i ówdzie w caïej ksiÈĝce zamieszczam podpowiedzi, jak to robiÊ, choÊby
przywoïujÈc szczególnie interesujÈce badanie, rozmawiajÈc o osobistych wyzwaniach czy pomagajÈc innym oswajaÊ stres.

Poznaj wïasne nastawienie psychiczne do stresu
Pierwszy etap drogi do zmiany swojej percepcji stresu polega na zauwaĝeniu, jak obecne nastawienie psychiczne przejawia siÚ w Twojej
codziennoĂci. Zwykle nie widzimy skutków danego nastawienia,
poniewaĝ za bardzo siÚ utoĝsamiamy z przekonaniami, które leĝÈ
u jego podstaw. Nie odbieramy nastawienia psychicznego jako wyboru, którego dokonujemy, ale raczej jako wïasnÈ trafnÈ ocenÚ tego,
jak funkcjonuje Ăwiat. Nawet jeĝeli masz peïnÈ ĂwiadomoĂÊ tego,
co myĂlisz o stresie, to prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy,
jak to wpïywa na Twoje myĂli, emocje i czyny. To zjawisko nazywam
„ĂlepotÈ na nastawienie psychiczne”. Problem ten moĝna rozwiÈzaÊ,
praktykujÈc uwaĝnoĂÊ — zwracajÈc uwagÚ na to, jak obecny stosunek do stresu oddziaïuje na Twoje ĝycie.
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Aby poznaÊ swoje nastawienie psychiczne do stresu, zacznij
zauwaĝaÊ, co o nim myĂlisz i jak o nim mówisz. Poniewaĝ dziaïa
ono jak filtr, który zabarwia kaĝde doĂwiadczenie, najpewniej odkryjesz, ĝe Twój sposób myĂlenia i mówienia o stresie jest standardowy. Co mówisz gïoĂno albo myĂlisz sobie o stresie? (Jeszcze
zanim zaczÚïam na powaĝnie weryfikowaÊ wïasne poglÈdy na ten
temat, powtarzaïam jak mantrÚ w sytuacjach peïnych napiÚcia: „To
ponad moje siïy!”). ZwróÊ uwagÚ na to, jak nawykowy sposób
myĂlenia o stresie wpïywa na Twoje samopoczucie. Czy CiÚ motywuje? Inspiruje? Czy moĝe pozbawia energii? Paraliĝuje? Jak oddziaïuje na Twój stosunek do siebie i do wïasnego ĝycia?
Twoje nastawienie psychiczne do stresu bÚdzie równieĝ wpïywaïo na to, jak reagujesz na cudze napiÚcie. Zwracaj wiÚc uwagÚ na
to, jak siÚ czujesz, co mówisz i co robisz, kiedy przebywasz w towarzystwie podenerwowanych osób. Czy kiedy inni narzekajÈ na
stres, teĝ odczuwasz lÚk? Czy namawiasz te osoby, aby siÚ uspokoiïy, nie stresowaïy tak bardzo? Czy starasz siÚ unikaÊ ludzi, którzy bardzo siÚ denerwujÈ? Czy moĝe traktujesz cudzy stres jako
pretekst do dania upustu frustracji z powodu wïasnych problemów,
jako „zaproszenie” do rywalizacji, kto ma gorzej? Bez wzglÚdu na
to, jakie zachowanie u siebie zaobserwujesz, postaraj siÚ dostrzec
takĝe jego skutki. Jak wpïywa ono na Twoje samopoczucie albo
na Twoje relacje z innymi luděmi?
NastÚpnie zacznij wypatrywaÊ wokóï siebie róĝnych modeli
nastawienia psychicznego do stresu. Jakiego rodzaju komunikaty
dotyczÈce tego, co trzeba myĂleÊ o stresie, odbierasz na co dzieñ?
Gdy zaczniesz, wówczas odkryjesz, ĝe sÈ wszÚdzie: w mediach,
w rozmowach innych ludzi o ich ĝyciu, a nawet w reklamach, w których obiecuje siÚ redukcjÚ stresu, niezaleĝnie od sprzedawanego
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produktu, od szamponu po meble biurowe. Kiedy pracowaïam nad
tym rozdziaïem, ktoĂ przysïaï mi artykuï pod tytuïem 10 Reasons
Why Stress Is the Most Dangerous Toxin in Your Life („10 przyczyn
tego, ĝe stres jest najniebezpieczniejszÈ truciznÈ w twoim ĝyciu”),
który okazaï siÚ reklamÈ jakiegoĂ antidotum. Nie wiem, czy ten
tekst wpïynÈï na wzrost sprzedaĝy, ale juĝ sam tytuï stanowiï arcyskuteczny sposób na wywoïanie stresu z powodu stresu. Warto
zwróciÊ uwagÚ na to, co wynika ze sïuchania takich komunikatów.
Czy mobilizujÈ CiÚ do troski o siebie, czy teĝ podsycajÈ obawy
o wïasne zdrowie? Kiedy ktoĂ inny mówi o stresie z pewnego
punktu widzenia, to jak to wpïywa na Twoje odczucia wzglÚdem
wïasnego stresu?
Praktyka tego rodzaju uwaĝnoĂci nie wymaga niczego innego
poza ciekawoĂciÈ. W tej chwili dopiero zaczynasz odkrywaÊ, jak
przekonania o stresie — Twoje i otaczajÈcych CiÚ ludzi — wpïywajÈ
na to, jak siÚ czujesz i jak sobie radzisz. Na kolejnych stronach
ksiÈĝki dowiesz siÚ, jak neutralizowaÊ mniej pomocne przekonania
i wprawiaÊ w ruch te pozytywniejsze.

UWAGI KOCOWE
Mniej wiÚcej rok temu wyznaïam Alii Crum, ĝe czasami przyïapujÚ siÚ jednak na tym, ĝe narzekam: „Jestem taka zestresowana!”
albo: „To jest takie stresujÈce!”. Publicznie juĝ siÚ wyrzekïam negatywnego nastawienia psychicznego do stresu jako czynnika szkodliwego, lecz stary sposób myĂlenia wciÈĝ siÚ podkrada, zwïaszcza
kiedy czujÚ siÚ przytïoczona. Nie wiedziaïam, czy powinnam z tego
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powodu mieÊ poczucie winy, dlatego zapytaïam psycholoĝkÚ, czy
w jej przypadku zmiana nastawienia przebiegïa pïynniej.
Alia Crum pomyĂlaïa przez chwilÚ i odpowiedziaïa: „Tak, czasami
nadal narzekam, jaka to jestem zestresowana, ale wtedy teĝ sïyszÚ
samÈ siebie i dajÚ sobie chwilÚ na refleksjÚ, dlaczego wïaĂciwie tak
siÚ czujÚ. Potem zaĂ mówiÚ: »No tak, jestem taka zestresowana«”.
Nie potrafiÚ opisaÊ tonu, jakim wypowiedziaïa te sïowa, niech
wiÚc wystarczy, ĝe nie miaïo to nic wspólnego z rozpaczliwym
biadoleniem mojej wersji: „Jestem taka zestresowana”. Gdy Alia
Crum wypowiedziaïa tych kilka sïów, sprawiaïa wraĝenie pogodnej.
ZaĂmiaïam siÚ wtedy i zapytaïam, czy nie ĝartuje. Nie ĝartowaïa.
NastÚpnie psycholoĝka wyjaĂniïa mi, ĝe jej zdaniem najbardziej
pomocne nastawienie do stresu jest elastyczne, nie zaĂ czarno-biaïe: warto widzieÊ obie jego strony, lecz wybieraÊ jasnÈ; warto
rzeczywiĂcie poczuÊ tÚ naprawdÚ przykrÈ reakcjÚ, a jednak skupiÊ
siÚ na tym, ĝe stres idzie w parze z tym, na czym nam zaleĝy.
Crum ma przeczucie, ĝe dokonanie celowej zmiany swojego nastawienia, kiedy odczuwa siÚ stres, dodaje jeszcze wiÚcej siï niĝ
samo pielÚgnowanie pozytywnej opinii na ten temat.
Zarazem warto zaznaczyÊ, ĝe w ramach wszystkich interwencji
w nastawienie psychiczne do stresu (w tym prowadzony przeze
mnie kurs na Uniwersytecie Stanforda) ludzie nie zmieniajÈ caïkowicie swojej percepcji. KorzyĂci pïynÈce z takiej przemiany uwidaczniajÈ siÚ, kiedy tylko zacznie siÚ dostrzegaÊ dobre strony stresu.
Nie jest jasne, czy istnieje jakiĂ krytyczny poziom interwencji ani
czy radykalniejsza zmiana zapewnia wiÚksze korzyĂci. Najwaĝniejsze jednak moim zdaniem jest to, ĝe zauwaĝanie w stresie tego, co
dobre, nie wyklucza ĂwiadomoĂci tego, ĝe w pewnych przypadkach
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bywa on jednak szkodliwy. WartoĂciowa zmiana nastawienia psychicznego pozwala wypracowaÊ bardziej zrównowaĝonÈ opiniÚ na
temat stresu — mniej siÚ go obawiaÊ, wierzyÊ w swoje moĝliwoĂci
poradzenia sobie z nim oraz wykorzystania go jako zasobu, dziÚki
któremu ma siÚ siïy, aby czerpaÊ z ĝycia peïnymi garĂciami.
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