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Waldinger i in.

Harvard Study of Adult Development

Wp!yw relacji na dobrostan, zdrowie i d!ugo"# $ycia
Na przestrzeni $ycia silne relacje z innymi lud%mi mia!y 
wi&kszy wp!yw na dobrostan od zasobów finansowych 

i rozpoznawalno"ci.

Ponad 80 lat!

Relacje ograniczaj' pogarszanie si& z wiekiem funkcji 
poznawczych oraz kondycji fizycznej.

Na podstawie silnych wi&zi z innymi mo$na by!o 
skuteczniej przewidywa# d!ugo"# $ycia ni$ na podstawie 

ilorazu inteligencji, genów i klasy spo!ecznej



Waldinger i in.

Harvard Study of Adult Development

”Ludzie najbardziej zadowoleni z relacji w !rednim wieku 
byli najzdrowsi maj"c 80 lat”



• Jeste!my zaprogramowani na to, by nawi"zywa# 
bliskie relacje

• Udane, bliskie relacje wp$ywaj" korzystnie na:
– dobrostan (wellbeing)
– zdrowie psychiczne
– zdrowie fizyczne (w tym funkcjonowanie uk$adu 

kr"%enia, endokrynnego, immunologicznego, 
ekspresj& genów itd.)

– d$ugo!# naszego %ycia
– skuteczno!# biznesow"

Cacioppo, J. T. i Cacioppo, S. (2014). Social Relationships and Health: The Toxic Effects of Perceived Social Isolation. Social and personality psychology 
compass, 8(2), 58–72. 

Hawkley, L. C., i Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. Annals of Behavioral 
Medicine: A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 40(2), 218–227. 

RELACJE  MI'DZYLUDZKIE



Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). 

Samotność tak szkodliwa 
dla zdrowia jak palenie 
15 papierosów dziennie



Poczucie samotno!ci zmienia aktywno!" 
genów

Cole S., Capitanio J., Chun K., Arevalo C. M.G., Ma J., Cacioppo J. (2015)

Mniej skuteczna odpowied# 
immunologiczna, wi$ksze nasilenie stanu 

zapalnego w organizmie



Hostile Marital Interactions, Proinflammatory Cytokine Production, and Wound Healing. Kiecolt-Glaser; Loving; Stowell; Malarkey; Lemeshow; Dickinson; Glaser Arch 
Gen Psychiatry. 2005;62(12):1377-1384.

Du!o wrogo"ci
w bliskiej relacji
zwi#zane jest
z wolniejszym
gojeniem si$ ran



ZOOM FATIGUE

Mózg pracuje ci!"ej, przetwarzaj#c sygna$y niewerbalne, takie jak mimika, 
tonacja i barwa g$osu oraz j!zyk cia$a.

Opó%nienia w systemie telefonicznym lub konferencyjnym wynosz#ce 
1,2 sekundy sprawiaj#, "e ludzie postrzegaj# respondenta jako mniej 

przyjaznego lub mniej skoncentrowanego



ZOOM FATIGUE

Ograniczanie rozmowy wideo do tych, które s! niezb"dne

Udost"pnianie plików z czytelnymi notatkami

Po#wi"canie czasu na pocz!tku spotka$ na „relacje” przed 
skupieniem si" na biznesie

Zabezpieczanie ”okresu przej#ciowego” pomi"dzy spotkaniami



WYKORZYSTANIE SPOTKAŃ, A ZAANGAŻOWANIE

Manager-Led Group Meetings: A Context for Promoting Employee Engagement, Allen, 2013

N = 319



Jednostki maj! wiele aspektów - zale"nych od kontekstu ról spo#ecznych, 
relacji, dzia#a$ i celów - ró"norodno%& jest dla nas korzystna

Teoria z#o"ono%ci „ja”
Self-complexity theory



PROGRAM POMOCY SPO!ECZNO"CI 
PACJENTÓW

Sullivan & Sullivan 1997
Duke University Medical Center

Wy#sze poczucie nadziei, 
sensu i celu

Wy#sze poczucie kontroli nad 
swoim zdrowiem

Zmiana postrzegania siebie

Wy#sza motywacja do troski 
o w$asne zdrowie



Smoktunowicz, Cieslak i Zukowska, 2013
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Ruzek, 2014

Kto jest dla Ciebie najwa!niejszy?

Z kim mo!esz podzieli" si# swoimi emocjami?
Kogo mo!esz si# poradzi"?
Z kim chcesz mie" wi#cej kontaktu?
Z kim chcesz mie" mniej kontaktu?
Czy s$ relacje, które chcesz poprawi"?

Kto mo!e potrzebowa" Twojej pomocy lub wsparcia?
Jakiej pomocy mog$ potrzebowa" inni?
W jaki sposób chcesz by" wsparciem dla innych?

MAPA WSPARCIA SPOŁECZNEGO



NIE BÓJ SIĘ „ZARAŻENIA” STRESEM DRUGIEJ OSOBY, 
GDY TO DOŚWIADCZENIE PEŁNE SENSU 



ODRUCH NAPRAWIANIA

„Wszystko b!dzie dobrze”
„Nie martw si!”
„Przesadzasz”

„Pomy"l o swoich bliskich”
„W Twojej sytuacji"



Do czego mo!e prowadzi" odruch 
naprawiania

1. Sprzeczanie si#: podwa!anie, dyskredytowanie, wrogo$"

2. Przerywanie: wchodzenie w s%owo, ucinanie odpowiedzi 

3. Negowanie: obwinianie innych, nie zgadzanie si# „tak, ale”, 

minimalizowowanie („nie do ko&ca”), niech#"

4. Ignorowanie: nieuwa!ne s%uchanie, zmiana tematu



Odzwierciedlenia



ODZWIERCIEDLENIA 
Z!O"ONE

ODZWIERCIEDLENIA PROSTE

Rosengren, 2018

MODEL GÓRY LODOWEJ

Bezpo#rednio dotycz$ tre#ci wypowiedzi 
i sprzyjaj$ kontunuowaniu rozmowy. 
Pami%taj by #wiadomie zdecydowa& na, 
której cz%#ci wypowiedzi si%.

Dotyczą tego, co znajduje 
się „pod powierzchnią” 
i pomagają nam i rozmówcy 
lepiej zrozumieć jego 
emocje i potrzeby.

Od jakiego# czasu mam niski nastrój. Staram si% skupi& na pracy, pozby'em si%
tego, co mnie rozprasza'o, ale wydaje si%, (e nic nie dzia'a poza sytuacjami jak
pracuj% w nocy".

Potencjalne odpowiedzi:

“Dłuższy czas masz niski nastrój

i nie możesz się skupić na pracy”

Potencjalna odpowied):

Tylko praca w nocy pomaga Ci się skupić. 

Jednocześnie szukasz innego sposobu”



Odzwierciedlenia

• Stwierdzenia wyra!"j"ce prób# zrozumienia.

• Dobrze sformu$owane zmniejszaj" poziom napi#cia

w rozmowie i umo!liwiaj" porozumienie.

• Zmniejszaj" postaw# defensywn" rozmówcy.

• W przeciwie%stwie do pyta% nie wywo$uj" poczucia “bycia

przes$uchiwanym”

Miller, Rollnick, 2013; Rosengren, 2018



Praktyka odzwierciedle!

Jak tu dalej "y# jak si$ straci najbli"sz% osob$. Nic ju" nie jest takie samo. Tego
nie zrozumie nikt kto nie straci& rodzica.

T$sknisz za tat%

Jak ja mam to wszystko zorganizowa#. Nie mam ju" si&y, przy tym projekcie
pojawiaj% si$ same problemy. 

Chcia&by' odpocz%#

Mogliby w ko!cu nam odpisa# do cholery. Ile mo"na czeka#

Chcesz to za&atwi# i mie# z g&owy



Dowartościowania

Stwierdzenia doceniaj!ce osob" i jej mocne strony.

Maj! zwi!zek z w#a$ciwo$ciami, które s#u%! jako zasoby 
w danej sytuacji trudnej / problemowej.

Pomagaj! cz#owiekowi ukierunkowa& uwag" na zasobach.

Zwykle maj! form" jasnego doceniaj!cego zdania twierdz!cego 
(zgodnego z tym, co naprawd" my$limy).

Sprzyjaj! podtrzymaniu relacji i zaanga%owaniu.

Rosengren, 2018



Dowarto!ciowania

Wszystko, co próbowa"em zrobi# przy tym projekcie ko$czy"o si% pora&k'. 

Naprawd% chc% zabezpieczy# jego realizacj%.

„Pomimo dotychczasowych problemów nadal chcesz &eby sprawy wróci"y na 
w"a!ciwe tory”



Przyk!ady dowarto"ciowa#

Próbowa!em przygotowa$ wszystkie dokumenty i znowu wszystko 
pomiesza!em. Trzeci raz próbuj% zamkn&$ ten temat. 

Pomimo trudno"ci próbujesz skompletowa$ te dokumenty

My"la!em, 'e uderz% kogo" w kuchni, ledwo zagryz!am z%by bo sta! z katarem 

i jeszcze z wystaj&cym nosem

Wkurzy! ci%, mimo wszystko zachowa!a" zimn& krew




