
Komfortowo rozwijam strefę komfortu 
 
Na ostatnich warsztatach w Łodzi padło ciekawe pytanie o to, że z jednej strony dużo mówi 
się na zajęciach Feldenkraisa, aby postępować w komforcie (powoli, bez wysiłku, bez bólu), 
a z drugiej strony, aby wychodzić ze swojej strefy komfortu. Paradoks? Sprzeczność?  
 
Czasami odpowiedź ukryta jest w samym pytaniu; w języku, który używamy i wystarczy, aby 
utarte sformułowanie zastąpić słowami, które trafniej oddają stan rzeczy. To rozjaśnia 
sprawę w nowy sposób na tyle, aby pytanie zmieniło się w swoją odpowiedź. 
 
Potocznie mówimy o „strefie komfortu” i o wychodzeniu z niej do tego, co niekomfortowe. 
Gdyby strefa, w której jestem, była rzeczywiście tylko komfortowa, to moim zdaniem, nie 
byłoby poważnych powodów, aby z niej w ogóle wychodzić. Tymczasem ta strefa powinna 
raczej nazywać się „strefą tego, co znam” w odróżnieniu od wszystkiego wokół, czego 
(jeszcze) nie znam. Mała wyspa stałego lądu na oceanie nieznanego. Owa strefa zawiera 
zarówno to, co komfortowe, jak i to, co niekomfortowe. To drugie często znoszone jest (z 
różnych powodów) przez lata, czasem całe życie, czyniąc je gorszym niż mogłoby być bez 
tych dyskomfortowych elementów. Znoszone są one z przyzwyczajeniem tak silnym, że 
przestaję zwracać na nie uwagę. To nie znaczy, że stały się komfortowe, że budują mój 
komfort. Wręcz przeciwnie, ograniczają go. 
 
Dlaczego je znoszę? Po pierwsze dlatego, że ich nie czuję tzn. przestałem być ich świadomym 
i są one skryte czy trudno uchwytne np. umiem stać, ale garbiąc się. Po drugie, wyjście ze 
„strefy znanego” jest uczeniem się nowego nieznanego, a uczenie się wielu z nas kojarzy się z 
przykrym wysiłkiem (może to wynik szkolnych obowiązków?) i w efekcie wybieram 
znoszenie znanego dyskomfortu nad niepewność nieznanego.  
 
Rozwiązanie Moshe Feldenkraisa jest genialnie proste, czyli uczenie się komfortowo, bez 
wysiłku i bólu. Robiłem już tak kiedyś, jako niemowlę. W tym sensie na warsztatach uczę się 
komfortowo oraz świadomie wychodzić, a dokładniej poszerzać strefę znanego. Wciągam w 
nią to, co jeszcze przed chwilą nie znałem. Wciągam i przyklejam do tego, co znałem dotąd, 
przy okazji zmieniając (reorganizując) całą strefę. Poprawiam bądź niweluję te słabości, 
które sprawiały mi dyskomfort. W ten sposób zwiększam swój całościowy bilans komfortu. 
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