
  

    

 

 Rozmowy o przemianie   

Zmiana jest możliwa, czyli o wyższości 
postanowień wielkopostnych 

nad postanowieniami noworocznymi

    

Warszawa, kościół Matki Bożej Jerozolimskiej, 05.03.2016



  

Rodzaje postanowień

Zdecydowałem, że:

 zacznę robić A
 będę częściej/dłużej robił B
                                              > niepewność i trud uczenia się
                                              > korzyści potencjalne

 będę rzadziej/krócej robił C
 przestanę robić D
                                              > strata dotychczasowych korzyści
                                              > trud odzwyczajenia się

opracowanie: Piotr Kusto



  

Schematy postępowania

Sytuacja                                        Postawy i przekonania

  

Ocena / Myśli automatyczne

Emocje

Zachowanie

opracowanie: Piotr Kusto



  

Etapy procesu zmiany 

Brak rozważań
> nie widzę problemu / potrzeby zmiany

Reflektowanie 
> jak to się dzieję, że robię to co robię?
> co mogę robić zamiast tego co robię?

Przygotowanie
> jak skutecznie zmienić zachowanie?
> warto to zrobić / mogę to zrobić!

Praktykowanie (działanie)
> zaangażowanie z nowe i unikanie poprzedniego
> nagradzanie się

Podtrzymywanie
> umacnianie korzyści

Prochaska (2008). opracowanie: Piotr Kusto



  

Historia o śpiewaku – zagadka

Pewnego razu osoba, która nie potrafiła śpiewać podjęła decyzję 
o tym, że będzie śpiewać i zachwyci swym śpiewem cały świat. 
Następnego dnia pojechała do słynnego śpiewaka i poprosiła 
o możliwość wspólnego występu w operze. Wieczorem wystąpili 
razem na scenie, a nasz bohater śpiewał na równi z wielkim 
śpiewakiem. 

Pytanie: 
O kim mowa? Kto jest bohaterem tej historii ?

opracowanie: Piotr Kusto



  

Przepis na geniusza ?

Talent +  wysiłek i zaangażowanie

 

----------------------------  czy ? ------------------------- 

Talent   + wysiłek i zaangażowanie 

opracowanie: Piotr Kusto



  

Przekonania wobec zdolności i cech 1/4

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
Umiejętności, cechy są dane raz 
na zawsze i nie są modyfikowalne

Mogę zmieniać moje umiejętności 
dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu

W nauce, realizowaniu zadań 
zawodowych najważniejsze jest 
dobrze wypaść i pokazać, że jest się 
w czymś dobrym

W nauce, realizowaniu zadań 
zawodowych najważniejsze jest 
uczyć się nowych umiejętności 
i rozwijać

Doceniają siebie i innych za wynik Doceniają siebie i innych za wysiłek
Wysiłek źle świadczy o mnie. 
Oznacza, że brak mi umiejętności

Dzięki wysiłkowi rozwijam swoje 
umiejętności 

Dweck (2006). opracowanie: Piotr Kusto



  

Przekonania wobec zdolności i cech 2/4

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
Czują się mądre i wartościowe 
w dobrze znanych sytuacjach

Czują się znudzone w dobrze 
znanych sytuacjach

Frustrują się w nowych sytuacjach, 
wycofują się z sytuacji 
przekraczających ich zdolności

Starają się sprostać nowym 
sytuacjom, pozostają efektywne 
w sytuacjach przekraczających 
ich zdolności

Silny „lęk egzaminacyjny”; Silna 
obawa przed niepowodzeniem

Słabszy „lęk egzaminacyjny”

Dweck (2006). opracowanie: Piotr Kusto



  

Przekonania wobec zdolności i cech 3/4

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
Błąd to porażka, 
pokazuje że nic nie potrafię. 
Należy za wszelką cenę unikać 
takiej sytuacji

Błąd to okazja do nauki. To 
odkrycie sposobu jak nie należy 
robić tej czynności. 
„Nie popełnia błędów ten, kto nic 
nie robi”

Po niepowodzeniu zmniejszają 
wysiłek w dane zadanie, wycofują 
się z niego i unikają. Stosują  
strategie obronne „ja”

Po niepowodzeniu zwiększają 
wysiłek w dane zadanie. Rewidują 
stosowane strategie.

Dweck (2006). opracowanie: Piotr Kusto



  

Przekonania wobec zdolności i cech 4/4

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
Te osoby nie podejmują wysiłku 
zmiany cech i umiejętności 

> Nie zmieniają swoich cech 
i umiejętności

Podejmują działania zgodne 
z przekonaniem o możliwości 
rozwoju zdolności 

> Dokonują zmian w swoich 
cechach i umiejętnościach

Są bardziej szczęśliwe dzięki 
zaangażowaniu z zadanie, 
w którym widzą sens

Czują niepokój w związku 
z możliwością niepotwierdzenia 
ich cech, które są wyznacznikiem 
poczucia wartości 

Dweck (2006). opracowanie: Piotr Kusto



  

Aktywności trwale podnoszące poczucie szczęścia

 Wyrażanie wdzięczności
 Ćwiczenie optymizmu
 Zwalczanie skłonności do zamartwiania się
 Ćwiczenie aktów życzliwości
 Zacieśnianie relacji z ludźmi
 Ćwiczenie zaradności
 Wybaczanie
 Robienie tego, co nas naprawdę wciąga
 Czerpanie radości z życia
 Realizowanie celów z zaangażowaniem
 Praktykowanie religii i duchowości
 Dbanie o ciało

Lyubomirsky (2008). opracowanie: Piotr Kusto



  

Strategie nagradzania 

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
„Gratulacje, świetne wyniki! 
Musisz być bardzo mądry w tej 
dziedzinie!”
 

„Gratulacje, świetne wyniki!
Musiałeś włożyć w to zadanie 
dużo wysiłku!”

Dweck (2006).

Otrzymałem nagrodę za dobre wyniki w nauce/w pracy. 

opracowanie: Piotr Kusto



  

Strategie sytuacyjne 1/3

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
„Pewnie jestem nie wystarczająco 
dobry. Może inni byli dużo lepsi”

„Nie wiem, kto układał te pytania. 
Może zostały specjalnie dobrane 
tak trudne, aby mogli dostać się Ci, 
którzy mieli te pytania wcześniej”

„Nie wiem, czy mi zależy na tych 
studiach”

„Ciekawe w jaki sposób mógłbym 
dowiedzieć się, co zrobiłem źle ?”

„Ciekawe jak mógłbym 
przygotować się lepiej następnym 
razem ?”

Dweck (2006).

„Nie dostałem się na studia, na których bardzo mi zależało”

opracowanie: Piotr Kusto



  

Strategie sytuacyjne 2/3

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
„Mam za mało siły woli, jestem 
do niczego”
 
„Muszę wstać następnym razem, 
choćby nie wiem co”

„Jak zmodyfikować podejście 
następnym razem? 
Może pójdę spać wcześniej? 
Może przygotuję się wieczorem 
i rano będę bardziej zaciekawiony. 
Może następnym razem zacznę 
od metanii. Jeżeli się nie 
rozbudzę, zawsze mogę pójść spać 
dalej.”

Dweck (2006).

Nie udało mi się wstać wcześniej, aby przeprowadzić lectio divina. 

opracowanie: Piotr Kusto



  

Strategie sytuacyjne 3/3

 stałość zdolności  możliwość rozwoju zdolności 
„Słaby jestem, znowu zawaliłem. 
Postanowiłem i co? wyszło jak 
zawsze!”
 

„Nie było źle, dwa razy 
odmówiłem sobie z ciągu dnia, 
mimo że już sięgałem po ciastka”.

„Będę nosił ze sobą jabłko, 
na wypadek, gdy będę już bardzo 
głodny”

Dweck (2006).

Miałem nie jeść słodyczy, a wracając z pracy zjadłem paczkę ciastek. 

opracowanie: Piotr Kusto



  

Możesz rozwijać swoją inteligencję

Www.mindsetworks.com (2002-2014); Strelau (2008)

Mózg pod pewnymi względami zachowuje się jak mięsień. Wzmacnia się, jeżeli jest używany. 
Ćwiczenie nowego zachowania, uczenie nowej wiedzy powoduje tworzenie nowych połączeń między 
neuronami. Im większy wysiłek, tym bardziej efektywnie rozwija się mózg. Powtórzenia wzmacniają 
połączenia między neuronami. Mocne połączenia między neuronami umożliwiają korzystanie z nowych 
umiejętności. Połączenia między neuronami odpowiedzialnymi za nieużywaną umiejętność z czasem 
słabną. Jakość tych połączeń można szybko odbudować. Takie procesy zachodzą w mózgu przez całe 
życie człowieka. 

Dzieci mają zdolność do uczenia się języka od pierwszych lat życia. Najpierw słuchają dźwięków, 
obserwują otoczenie i wyłapują reguły, potem zaczynają praktykować same wydając proste dźwięki, 
a następnie słowa. W wieku 3 lat potrafią mówić zdaniami. Ich mózg w tym czasie szybko się rozwija. 
Podobnie dzieje się podczas nauki rysowania, pisania, rozwiązywania zadań matematycznych i innych 
umiejętności. 

Nikt nie myśli, że dzieci są głupie, bo czegoś nie potrafią. One jeszcze nie nauczyły się tej 
umiejętności. 

Człowiek dorosły korzysta z tego samego mózgu, z którego korzystał gdy był dzieckiem. Wciąż 
ma zdolności do uczenia się i rozwijania swojego mózgu. Dużą część czasu poświęca na powtarzanie 
tych samych myśli, rozważanie tych samych problemów. Taka aktywność umysłowa prowadzi 
do wzmacniania istniejących połączeń między neuronami i nie buduje nowych połączeń. Tymczasem 
mózg człowieka nawet w okresie później dorosłości ma swoją nueroplastyczność, czyli zdolność 
do przejęcia przez zdrowe obszary mózgu funkcji realizowanych przez inne części mózgu po ich 
zniszczeniu. 

O dorosłych ludziach myśli się czasem, że są głupi, bo nie potrafią czegoś zrobić. Oni po prostu 
jeszcze się tego nie nauczyli.

opracowanie: Piotr Kusto

http://Www.mindsetworks.com/


  

    

 

Dziękuję ! 

opracowanie: Piotr Kusto
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