
 

Lekcja 3: 
Czego potrzeba do wybuchu?




Strefa niebieska 
Kiedy jesteśmy w strefie niebieskiej, to naszymi zachowaniami 
kieruje gadzi mózg, czyli tzw. stara część mózgu, która funkcjonuje 
w tu i teraz, dba o przetrwanie. Nie mamy kontaktu z racjonalną 
częścią mózgu.
Typowymi reakcjami dla tej strefy niebieskiej jest zamrożenie, 
znieruchomienie, zastygnięcie.

W tę niebieską strefę trafiamy pod wpływem silnego stresu, który 
aktywuje właśnie te stare części mózgu. Te wszystkie reakcje 
zamrożenia, oszczędzania energii, osłabienia i niechęci - one są 
przystosowawcze, czyli pomocne w pewnych sytuacjach. Co to 
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znaczy w kontekście złości? W niebieską strefę możemy wpadać 
wtedy, gdy mamy kłopot z wyrażaniem swojej złości, gdy 
nauczyliśmy się ją chować, odcinać zamykać, dusić w sobie. 
Można wtedy odczuwać: bezradność, bezsilność, wypalenie, 
zniechęcenie, osłabienie, brak energii. Nabranie kontaktu ze swoją 
złością, może nas wyprowadzać z tej bezsilności.

Strefa czerwona
Wchodzimy w strefę czerwoną, także pod wpływem stresu, wtedy 
gdy nasz mózg uznaje, że najbardziej adaptacyjna będzie reakcja 
walki lub ucieczki. Tu także steruje gadzi mózg. Typowymi 
reakcjami jest agresja, złość, skoncentrowanie na swoim celu, 
dążenie do niego za wszelką cenę. Zachowaniom i reakcjom 
towarzyszy duża energia. To w czerwonej strefie trudno nam 
dostrzec perspektywę drugiej osoby, dlatego tak łatwo nam 
oskarżać o coś dziecko. Widzimy sprawy czarno-biało, ze swojej 
perspektywy, która wydaje się jedyną słuszną. Dostrzegamy tylko 
jedno rozwiązanie. To obszar instynktownych reakcji i reakcji 
nawykowych, czyli takich które dobrze znamy, są łatwe, narzucają 
się i pozwalają szybko zadziałać. Gdy przychodzi fala złości, to z 
dużym prawdopodobieństwiem trafimy właśnie tutaj. 

Strefa zielona 
W zielonej strefie mózg jest zintegrowany, czyli wszystkie jego 
części współdziałają ze sobą, dużą rolę odgrywa kora mózgowa. 
Jesteśmy gotowi do kontaktu z innymi, uczenia się, do rozwoju. 
Jesteśmy w stanie zdobyć się na elastyczność, czyli wyjść 
naprzeciw komuś. Możemy być otwarci na nowe rozwiązania, na 
testowanie tego, czego nie znamy, na poszukiwanie nowych 
sposobów działania. Tu dopiero mamy możliwość empatii, troski o 
innych, co ułatwia nam ciekawość i otwartość na innych ludzi.


