
 

 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 
 

Temat treningu: DOBRA CISZA DOBRY HAŁAS 

 
DOBRA CISZA 
 Pomysł na ten trening wziął się z tego, że przypomniano mi w tym 
tygodniu myśl Dalajlamy : 
 
 

         Kiedy mówisz, powtarzasz to, co już wiesz. 
         Kiedy słuchasz, możesz dowiedzieć się czegoś nowego.  
 
 

No, czy możecie się z tym nie zgodzić? Pewnie bez kłopotu 
wskazalibyśmy osoby, które zagadują i zamęczają wszystkich dookoła 
swoją „mądrością”. A wiecie czemu tego nie będziemy robić? Bo zgodnie z 
podstawową zasadą naszych psychologicznych treningów skupiamy się na 
zmianie w nas samych, zamiast wynajdywać wady u innych.  

Dla wzmocnienia Waszej umiejętności słuchania, chcę Was zachęcić, 
żebyście znaleźli czas na zapytanie co gra w duszy bliskich Wam osób. 
Postarajcie się dowiedzieć: 

- jak się czują,  
- czego potrzebują,  
- co ich smuci i rozśmiesza, 
- na co czekają, 
- co daje im teraz oddech i odpoczynek.  
 
To dobra okazja, że by schować swoje „ja” kawałek za uszami i dać 

innym przestrzeń. Też ciągle to sobie przypominam, szczególnie teraz, 
kiedy nie tak łatwo jest Was usłyszeć i gadam do Was na papierze, 
martwiąc się, że piszę za długie teksty. Bardzo zależy mi na informacji 
zwrotnej od Was. Chcę się dowiedzieć czegoś nowego o Waszej sile                    
i potrzebach.  

 



DOBRY HAŁAS 
Ponieważ jest szansa na to, że znajdziesz wolniejszą chwilę, chciałabym 
namówić Cię do posłuchania pewnego utworu. Dobry hałas jest czasem 
bardzo potrzebny. 
 

Czas na ćwiczenie.  
 

1. Znajdź utwór pt. Bolero autorstwa Maurica Ravela. Jeśli korzystasz                  
z serwisów internetowych upewnij się, że reklamy nie przeszkodzą                                 
Ci w trakcie odtwarzania utworu. To jedna ze zbrodni, jakiej można 
doświadczyć podczas słuchania. 

2. W tym utworze historia będzie się rozwijać, zacznie się bardzo cicho 
a skończy wybuchowo. Ustaw głośność na maksymalnym poziomie, 
który akceptują Twoi domownicy. 

3. Zapytaj ich, czy możesz przez mniej niż 20 minut posłuchać utworu, 
który zrobi się głośny. Poproś, żeby go w trakcie nie ściszać. To 
byłaby zbrodnia numer dwa, ściszenie przerywa jego narastającą 
energię. Wiem o czym mówię, bo słucham go czwarte dziesięciolecie i 
doświadczałam już ściszenia przez innych, gdy robiło się głośno. To 
jak… chwilowy brak tchu albo prądu. Spróbuj przekonać bliskich, że 
to jednak muzyka klasyczna, rozwijająca wszystko o czym można 
zamarzyć. Dobrze radzę, ustal z nimi zawczasu maksymalną 
głośność.  

4. Sprzęt przygotowany? Bliscy ubłagani, ewentualnie siedzą                      
z poduszkami na głowie? Może też się przyłączą? Tylko nie 
rozmawiajcie ze sobą przez to dwadzieścia minut. 

5. Czas dla Ciebie. Zanim włączysz, nastaw się na to, że pozwolisz swojej 
wyobraźni rozwinąć historię. Możesz wyobrazić sobie nasiono, które 
znalazło się pod ziemią jesienią a teraz istnieje tam sobie przez zimę, 
wiosnę, lato. A może wolisz pomyśleć o tym, jak wyglądałby taniec na 
plaży tuż obok morza. Inna wersja                          to wyobrażenie 
pociągu, mknącego przed siebie w zmieniającym się świecie. Pisząc 
ten trening wyobrażałam sobie siłę wybijającą teraz z ludzi i to, jak 
starają się razem działać, żeby pokonać wirusa. Ludzkość potrafi być 
nieskończenie dobra, zawsze znajdą się ratownicy, pielęgniarki, 
lekarze, sprzedawcy, naukowcy, sprzątaczki, wolontariusze i wielu 
innych, którzy staną u boku potrzebujących. Dobrze było słuchać 
końcówki utworu i widzieć, jak wygrywamy.  

Pozwól swojej wyobraźni działać, wystarczy, że będziesz 
słuchać. Może na leżąco? 

6. Zaczynaj, ja już siedzę cicho. 



 
Jeśli będziecie mieli komentarze na temat tego utworu oraz 

znajdziecie chwilę, żeby dać znać, co u Was piszcie: 
agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo kontaktujcie się na numer 
telefonu 734154787. Jeśli macie do polecenia inny utwór dodający Wam 
siły, koniecznie napiszcie jego tytuł na kartce A4 i wyślijcie zdjęcie, 
umieścimy je na stronie, w kronice naszych sposobów na kwarantannę.  

 
 

 
     

      Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                                                        

Wasza pani psycholożka 
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