
 

 
 

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

Temat treningu: WYTRWAŁOŚĆ DLA… NASZYCH WNUKÓW 
 

No, dzień dobry! Wracamy z naszą Siłownią psychologiczną, 
ponieważ wciąż mamy świetne warunki do wzmacniania samych 
siebie. Nie prosiliśmy o świat w kwarantannie, ale zamiast 
narzekać podciągamy rękawy i skupiamy się na poradzeniu sobie! 

 

 
 

Znasz powiedzenie: „Obyś żył w ciekawych czasach…”? 
 Można je rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy pozwala                          

na przyjęcie, że zdanie to jest serdecznym życzeniem przygód, 
atrakcji i wydarzeń wzbudzających naszą ciekawość.  

Drugi sposób rozumienia wymaga użycia umiejętności 
dostrzegania drugiego dna w tym, co ktoś do nas powiedział. Wtedy 
słowa „obyś żył w ciekawych czasach” wcale nie mają być miłe a są 
raczej jak zły urok lub przekleństwo rzucone, aby człowiek był 
zmuszony zmagać się z przeciwieństwami i brakiem spokoju. 
„Ciekawe czasy” należy wtedy rozumieć jako trudne, wymagające               
i niespokojne. 

 
Ciekawe, jak zagłosowalibyście w ankiecie na pytanie: 

 

Czy uważasz, że żyjesz w ciekawych czasach? 
TAK                   NIE                 NIE WIEM 

 



Wygląda na to, że zanim zostanie wynaleziona szczepionka 
musimy jeszcze trochę posiedzieć w domach, ponosić maseczki                          
i uważać na siebie i bliskich. To już wiesz i pewnie umiesz z robić 
dobrze. Dziś przyszły mi do głowy dwie rzeczy, które mogą                        
Ci dodać siły:  

1. Wytrwałość- chodzi o to, co sobie mówisz, kiedy biegasz                    
na długie dystanse albo powtarzasz etap w grze, w którym 
ciągle przegrywasz. Staraj się myśleć o tym, że musimy 
rozłożyć siły na dłuższy czas, czekając na wygaszenie 
pandemii. Staraj się nie przejmować informacjami, które                 
do Ciebie docierają, myśl raczej o tym co możesz robić np. 
maseczki, mycie rąk, dystans. Pamiętaj, że zaczęliśmy radzić 
sobie z pandemią w marcu a teraz mamy już listopad. Za jakiś 
czas to wszystko będzie wspomnieniem. 

2. Nasze wnuki – skoro o wspomnieniach mowa... Wyobraź 
sobie, co opowiesz swoim wnukom za kilkadziesiąt lat                         
o wydarzeniach z roku 2020?   

Drogi wnuczku, najdziwniejsze było to, że… 
Uczenie się w czasach pandemii wspominam … 
Najbardziej martwiłam się… 
Przyjemne nawet było… 
Myślę, że ludziom w czasach pandemii najbardziej 
pomagało… 
Z tych dziwnych miesięcy najbardziej zapamiętałem, 
że … 

Swoją drogą ciekawe, ile tych wnuków koło Ciebie siedzi                   
za kilkadziesiąt lat w Twojej wyobraźni? Same dziewczynki? 
Chłopcy? Grupka mieszana?  A może tylko jedna słodka wnuczka w 
okularkach? 
Nazywanie tego czego doświadczamy ma wielką moc przynoszenia 
ulgi i odzyskiwania kontroli. Staraj się to robić dla swoich wnuków 
i dla siebie. 

Chętnie poczytam o Waszych wyobrażonych rozmowach                   
z krewnymi z przyszłości, jeśli macie ochotę się nimi podzielić. 
Przysyłajcie je na maila agata.popielarska@spstrzalkowo.pl. Jeśli 
potrzebujecie wsparcia piszcie na Teamsach lub korzystajcie                     
z telefonu 734154787. 

Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.                                                                               

                                                                                                                   

                               Wasza pani psycholożka 
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