
 

 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

Temat treningu: RÓWNOWAGA (PSYCHICZNA) 
 

 Czy wiecie, że w życiu wszystko zawsze wraca do równowagi?                  
To bardzo pocieszająca myśl, szczególnie w dzisiejszych, dziwnych czasach.   
 

 

 
             

 
To urządzenie z boku nazywa się metronomem. 
https://www.youtube.com/watch?v=gTWf_mdbiJw 

 
 
 
         Pomaga osobom uczącym się gry                         
na instrumentach grać w równym tempie.  
 
        Wahadło wychyla się na dwie strony 
szybciej albo wolniej a jednocześnie słychać 
stukanie, które pomaga w utrzymaniu równego 
tempa gry. Niektóre utwory są wolne, jak oddech 
śniącego a inne szybkie, jak błyskawica. 
 

 

 

Wiecie, kiedy metronom osiąga pełną równowagę? 
 Gdy się zatrzymuje i jego praca nie jest już potrzebna. 

Zupełnie tak jak człowiek i nasz równowaga psychiczna. 
 
 

Rzadko czujemy się pozbawieni napięcia i absolutnie obojętni                             
na wszystko, co leży pomiędzy szaleństwem a normalnością. Najczęściej życie 
targa nas raz na jedną, raz na drugą stronę.  

Dobrze czujemy się żyjąc w tempie normalności. Zachowujemy się 
wtedy tak, że nie zaskakujemy negatywnie samych siebie ani otoczenia. 
Mamy zapas sposobów radzenia sobie z tym czego świat od nas oczekuje. 
Dobrze myślimy o samych sobie.   

Jednak, ponieważ nie jesteśmy kamieniami, prędzej lub później 
ulegniemy szaleństwu, choćby krótkiemu. Tak, tak, uleganie mu jest wpisane 
w nasz los bez względu na to, jak dobrze potrafimy odnajdywać się                    
w normalności. Ciekawe, co przychodzi Wam do głowy, kiedy myślicie                      
o własnych chwilach zachowania nie pasującego do stanu „normalności”?             
To pewnie dla każdego jest coś innego, ktoś płacze, ktoś się wścieka, kto inny 
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robi coś nietypowego. Zazwyczaj nie ma się czym martwić, trzeba po prostu 
przyjąć ten stan i przetrwać go (tylko bez szwanku!).  

Czasem każdy z nas czuje, że nie daje sobie rady, tak jak chciałby 

najlepiej. Słyszycie? Każdy! Jeśli opada Cię smutek, strach, lenistwo, 
głupawka, gniew, potrzeba dzikiego tańca lub wrzasku o brzasku – nie bój się 
tego, co czujesz. Czujesz, więc czasem wariujesz. 

 
Są tylko dwie ważne zasady: 
 

 
 
Nie każdego szaleństwa trzeba spróbować w życiu, niektóre mogą 

Cię skrzywdzić, jak np. uprawianie sportów ekstremalnych bez 
odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia. Tak nie szalej! 

 

 
 
Granicą naszego szaleństwa powinno być także to czy nie szkodzi 

ono innym. Trzeba mieć naprawdę dobry powód, żeby np. na kogoś 
krzyknąć. Czyli wrzask: „Uważaj cegła!”, jest dobrym przykładem 
wyskoczenia z normalności. Jednak jadowita wściekłość: „Ty potworze, przez 
Ciebie nigdy niczego nie udało mi się zrobić!”  - złym.  

 
 

 

 

A CO, JEŚLI 

SZALEŃSTWO 
DOPADA INNYCH??? 

 

 

 
Trudno jest nam radzić sobie z szalonymi reakcjami innych. Czasem są 

to poważne problemy. Podczas kwarantanny prowadzę mało rozmów                   
o problemach w nauce, ale dużo o problemach w relacjach rodzinnych.  

 
Często, ktoś z bliskich łamie Zasadę nr 2 a Wy będąc dziećmi nie wiecie, 

jak sobie poradzić. Zerknijcie na metronom. Jego ramię może wychylać się 
mniej lub bardziej. Łamanie zasady nr 2 może być dla was do zniesienia, gdy 
wychylenie jest tylko kawałeczek od normalności, ale może też być bardzo 
trudne. 

 

 

Czy brat, ciocia, tata, babcia mogą zachowywać się w sposób inny niż 
zawsze? 

Mogą, oni też nie są z kamienia.   

ZASADA NR 1 

ZASADA NR 2 



CO MOŻECIE ZROBIĆ, JEŚLI CZUJECIE, ŻE GRANICE SĄ PRZEKROCZONE? 
 
 
Po pierwsze daj tej osobie czas na wyciszenie, zejdź z pola rażenia                    
jej trudnych emocji. Przyjmij, że stało się coś, co spowodowało, że zabrakło       
jej sił na bycie najlepszą wersją samej siebie.  
 
 
Po drugie, jeśli jest już spokojniejsza powiedz tylko co czujesz, np. 
- „czuję się smutny, kiedy mówisz, że …”  
- „kiedy krzyczysz, czuję strach” 
- „kiedy źle mówisz o mojej mamie, czuję złość”. 
To może pomóc, ale nie zawsze tak będzie.  
 

 
 
Po trzecie, poszukaj wtedy osoby dorosłej i powiedz jej, co czujesz. 
Pamiętajcie, że możecie też rozmawiać z każdym nauczycielem, szczególnie 
wychowawcami, pedagożkami, psycholożką. Nie będziecie jedynymi, którzy 
mają kłopotliwą sytuację do przegadania.  Kiedy myślę o rodzinach, w których 
nie ma napięć, widzę tylko jeden przykład. Rodzinę polnych kamieni. Nikt się 
nie kłóci, nikt się nie odzywa, nikt nikomu nie podskakuje. Oni nie mają 
mięśni do wzmacniania siły psychicznej, więc nam nie pomogą, chociaż mam 
pewien pomysł… 
 
Czas na ćwiczenie.  
 

1. Z polnych kamieni możesz zrobić rzeźbę w ogrodzie, która będzie Ci pomagała 
uciszyć skołatane nerwy. Pamiętaj, człowiek nie jest kamieniem. Nawet mumie 
egipskie nie stały się nimi a od dawna mają niewiele powodów do niepokoju.  

2. Często dzieła sztuki, które nas poruszają powstawały właśnie z powodu 
chwilowego szaleństwa i cierpienia ich twórców. Dlatego są niepowtarzalne                      
i poruszają ludzi żyjących w różnych miejscach świata, w różnych jego czasach. 

3. Posłuchaj tych utworów i zastanów się, jakie mroki w duszy ich twórców oraz 
wykonawców mogły spowodować chęć stworzenia utworu otulającego nas 
łagodnością, delikatnością i uśmiechem. https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI  
https://www.youtube.com/watch?v=9UVjjcOUJLE 
 
Jeśli będziecie mieli pytania, piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo kontaktujcie się               

na numer telefonu 734154787.  

    
      Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                          
Wasza pani psycholożka 
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