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psychologiczna 
 

 

 
Temat treningu: CZUŁOŚĆ I ODKURZACZ 
 

 Zastanawiam się drogi Czytaczu, ile razy byłeś na spacerze podczas 
kwarantanny, jak sobie dajesz radę z maseczką i czy w maju łatwiej jest                  
Ci uczyć się w domu niż w marcu.  

Dzisiejszy temat treningu to CZUŁOŚĆ I ODKURZACZ? Dlatego,                    
że idealnie łączy ducha z ciałem. 

 
 

CZUŁOŚĆ  
Nie wiem, czy pamiętasz, ale pod koniec ubiegłego roku Olga Tokarczuk, 

polska pisarka została uhonorowana Literacką Nagrodą Nobla. To bardzo 
wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane ludziom za ich wybitną pracę                         
w kształtowaniu jasnej strony ludzkiego życia. Olga Tokarczuk otrzymała go 
za literaturę, którą tworzy, ale Nagrodę Nobla otrzymują też wybitni 
naukowcy i osoby, których działania przyczyniają się do powstawania pokoju 
na świecie.  

 

      
 

Kiedy Olga Tokarczuk odbierała nagrodę, wygłosiła długą przemowę, 
którą kiedyś może będziecie mieli ochotę przeczytać. Przytoczę dla Was dwa 
cytaty: „Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości” i dalej „Czułość jest 
głębokim przejęciem się drugim bytem, jego kruchością, niepowtarzalnością, 
jego nieodpornością na cierpienie i działanie czasu”. Wykorzystajmy te słowa 
do zbudowania Waszej siły. 



Pewnie, gdybym zapytała Was, czy macie choć jedną bliską osobę, którą 
kochacie powiedzielibyście chórem: 

- Tak, oczywiście! 
 

A gdybym zapytała, czy okazujecie tej osobie czułość? 
- Hm... 
 
 

 No tak, często kochacie brata, ale zachowujecie się wobec niego 
jadowicie. Kochacie też tatę, ale nie pomagacie mu, gdy zmywa naczynia. 
Kochacie mamę i jednocześnie często przeszkadzacie jej, gdy stara się 
pracować w spokoju.  
 Czułość wobec kochanej osoby powoduje, że mama cierpliwie wstaje 
dziesięć razy w nocy, żeby nakarmić płaczące niemowlę. Czułość powoduje, 
że tata spokojnie zapłaci za zbitą przez Was szybę w oknie sąsiada. Czułość 
wskazuje, że należy ściszyć You Tuba, gdy młodsza siostra zasnęła. Czułość 
każe nam pocieszyć płaczącego brata, który nie może poradzić sobie                   
z narysowaniem ślimaczka.  
 

 
ODKURZACZ 
 Właśnie z powodu czułości pojawia się na naszym treningu odkurzacz.  

Czułość okazujecie, gdy przygotowujecie bliskim coś                    
do przekąszenia, kiedy pamiętacie o ich świętach, podnosicie z podłogi 
zabawki rodzeństwa, robicie pranie czy odkurzacie.  

Czułość to, wszystkie gesty, które pokazują,                           
że dostrzegacie potrzeby innych, ich zmęczenie, ich 
wyjątkowe miejsce w Waszym życiu. Nie dlatego,            
że ktoś Wam każe, ale dlatego, że czujecie troskę                    
o kochaną osobę i chcecie razem dbać o Waszą 
przestrzeń. Kiedy następnym razem odnajdziesz                   
w sobie rozdrażnienie podnosząc z ziemi traktorek 
bliźniaczek po raz siedemnasty, pomyśl, jak one się czują 
widząc cierpliwość brata.  

Widzieliście cudowną bajkę Charlie i Lola? Mówię Wam, ten chłopak 
potrafi kochać i będzie w życiu kochany. 
 

 

Czas na ćwiczenie.  
 

1. Przemyślcie, jak możecie okazać czułość bliskim Wam osobom. Może nie 
musicie wymyślać nowych obowiązków, bo jesteście już do nich 
przyzwyczajeni. A może warto poprzestawiać w swojej głowie powody, 
dla których to robicie? 



2. Olga Tokarczuk nazwała duszę „czułym narratorem”, wyobrażam sobie, 
że to taki głos, który pomaga widzieć świat i potrzeby bliskich ludzi, za 
które nie oczekuj się niczego w zamian. Pobawcie się niewidzialnym 
czynieniem dobrych gestów, tylko dlatego, że czujecie miłość. 
 

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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