
 

 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

Temat treningu: KRZYWDA/WDZIĘCZNOŚĆ 
 
 
 

Czy wiecie, że kiedy spotyka nas trudna sytuacja, 
 możemy radzić sobie z nią na dwa sposoby? 

 
 

 

Możemy dać się ponieść 
POCZUCIU KRZYWDY, 
za wszystkie kłopoty,  

które nas spotkały. 
 

 

Możemy też szukać w sobie 
UCZUCIA WDZIĘCZNOŚCI 

za to, co ocalało,  
pomimo wyzwań,  

które los przed nami postawił. 
 

 

 

Teraz kiedy musicie uczyć się sami, bez naszej pomocy jest 
Wam na pewno trudno.  Tym bardziej, że nasza szkoła stara się 
być szkołą bez zadań domowych, więc nie jesteście przyzwyczajeni 
do nauki bez towarzyszenia i fizycznej obecności nauczyciela. 
Bardzo mocno trzymamy za Was kciuki i przypominamy,                          
że umysłem i sercem jesteśmy przy Was obecni poprzez kontakt 
on line. 

 

Wpadając w szpony POCZUCIA 
KRZYWDY, w tej wyjątkowej 
sytuacji kwarantanny będziecie 
ulegać osłabiającym myślom typu: 
- to niesprawiedliwe, że mnie to 
spotkało 
- inni mają lepiej niż ja 
- mam najgorszy komputer ze 
wszystkich 
- to przez nich, jest mi trudno 
- to niesprawiedliwe, że nie mogę 
iść na boisko 

 Budując w sobie UCZUCIE 
WDZIĘCZNOŚCI za co tylko się da 
będziecie czuć swoją siłę i radość             
z życia, pomimo wszystko: 
- jestem wdzięczny za to, że jestem 
zdrowy 
- dobrze, że mogę pomóc innym 
siedząc w domu 
- cieszę się z dodatkowego czasu                 
z bratem  
- cieszę się z dodatkowego czasu przy 
konsoli 
- cieszę się z dodatkowego czasu                 

z bratem przy konsoli       



Zadanie w celu wzmocnienia mięśnia wdzięczności: 
• Wzmocnij swoją umiejętność doświadczania 

wdzięczności np. poprzez wykonanie rysunku dla pani 
sprzedawczyni w sklepie, która odważnie pracuje, 
abyśmy mogli kupić sobie żywność. Zrób zdjęcie                    
i prześlij na maila agata.popielarska@spstrzalkowo.pl 
albo na numer telefonu 734154787. Umieścimy go na 
stronie. Twoja praca wykonana z wdzięczności może 
wywołać uśmiech na twarzy kogoś, kto dba o nas. 
Niestety przekazanie naszym Bohaterkom i Bohaterom 
oryginalnych rysunków nie jest teraz możliwe. 

 
• A może masz chęć wykonać jeszcze jedną pracę, tym 

razem dla osób pracujących w służbie zdrowia? 
Pielęgniarek, ratowników, lekarzy? Wyślij jego zdjęcie 
na maila, umieścimy je na naszej stronie a medycy będą 
mogli go zobaczyć. Zadbaj tylko o dobrą jakość zdjęcia 
albo namaluj wyraźne czerwone serducho na środku. 

 
Jeśli będziesz miała/miał chwilę poczytaj sobie książkę pt. 

Polyanna Eleanor H. Potter. Główna bohaterka jest mistrzynią 
w przeżywaniu życia w rytm wdzięcznych uderzeń serca. 
 

Chciałam Ci jeszcze na koniec powiedzieć, że bardzo                  
Ci dziękuję za Twoją pomoc w radzeniu sobie z trudnymi 
czasami. Osobiście dziękuję za to, że siedząc w czterech 
ścianach chronisz też moich Rodziców przed zarażeniem. 
Razem mają aż 146 lat. 
 
 
Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   

                                                                                                           

Wasza pani psycholożka 
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