
 

 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

Temat treningu: NADZIEJA 
 

Dziś spotykamy się, aby rozwinąć w sobie świadomość 
niebagatelnej siły, która będzie mogła Wam towarzyszyć, gdy nauczycie 
się pamiętać o Nadziei. 
 

Zacznijmy od zdania, które w mojej głowie wywołało swego czasu 
trzęsienie ziemi a w mięśniu sercowym przypływ mocy. Zdanie                      
to przytoczył w wywiadzie prasowym profesor Bogdan de Barbaro, 
lekarz oraz psychoterapeuta, który od lat pomaga ludziom w tym, żeby 
rozumieli, dlaczego czują w określony sposób i żyli dobrze. Gotowi? 
Proszę: 
 

NADZIEJA NIE JEST ZŁOTĄ METĄ, TYLKO ENERGIĄ MARSZU. 
 

Zdanie ma dwie części. Przemyślmy je kawałek po kawałku. 
 

NADZIEJA NIE JEST ZŁOTĄ METĄ 
„Złota meta” to nic dobrego. Oznacza oczekiwanie, że tylko wtedy, kiedy 
osiągamy sukces możemy czuć się szczęśliwi, zrealizowani i spełnieni. 
Czyli możemy doświadczać nadziei, tylko chwilę przed sukcesem.  
 

Nie wiem, jak często Wy odnosicie sukcesy, ale podejrzewam,                
że raz na jakiś czas. Reszta życia przebiega Wam pewnie, jak to u ludzi: 
na zmianę lepiej lub gorzej. Idę o zakład, że czasem nic się wyraźnego 
nie dzieje w Waszym życiu, czasem dostajecie w kość a czasem czujecie 
pełnię szczęścia. I to jest zupełnie normalne, choć nie zawsze po naszej 
myśli. 

Jakby to było, gdyby sportowiec przygotowujący się do olimpiady 
czułby nadzieję tylko chwilę przed tym, kiedy wygra? Pozostały czas 
treningów upływałby mu na ponurym myśleniu i braku nadziei na to,            
że osiągnie swoje zwycięstwo. Jeśli nadzieja pojawia się w czyjejś głowie 
tylko na mecie, to w pozostałym czasie go nie wzmocni. Co gorsza, 
wzmocni go tylko pod warunkiem, że to on wygra. Przez resztę życia 



taki nieszczęśliwy sportowiec będzie podnosił dzień po dniu ciężary             
na siłowni i z wysiłkiem dźwigał co rano głowę z poduszki, chlupiącą                 
od myśli pozbawiających energii. 
 

TYLKO ENERGIĄ MARSZU 
Nadzieja „energią marszu”. Ciekawe, czy już dostrzegacie różnicę w tych 
dwóch częściach zdania.  

Wiele rzeczy w życiu wymaga ćwiczenia i długiego czasu pracy, 
zanim uda nam się osiągnąć cel.  Olimpiada odbywa się raz na cztery 
lata. Na dodatek, w danej dyscyplinie są tylko trzy miejsca na podium              
a sportowców walczących o medal wielu. Nie wszyscy go dostaną. 
Spójrzcie o czym myślą szczęściarze, dla których nadzieja jest „energią 
marszu”: 

 
 
 
  

 

                           
 
Nadzieja to paliwo odrzutowe do tego, aby w życiu cieszyć się              

nie tylko zdobytym sukcesem (czyli metą) ale też tym, że się w stronę 
sukcesu wędruje (na zdjęciu powyżej mknie). Pamiętajcie, wcale                   
nie musimy poczuć wstęgi na piersi, żeby widzieć sens naszych starań.  

 

 

Podaję przykłady: 
- wiele osób lubi gotować, chociaż zdarza im się coś przypalić i źle 
doprawić, 
- ekolodzy walczą o ochronę naszej kochanej planety, pomimo tego,                  
że wciąż zalewa nas plastik i nie wiadomo, kiedy nad nim zapanujemy, 
- w grach komputerowych gracze uparcie powracają do momentu,                      
w którym przepadli tak długo, aż w dwudziestym siódmym roku życia 
uda im się go przejść, 
- rodzice kładą dzieciom dużo różnych warzyw na talerzach, chociaż ich 
córeczki i synkowie latami sprawnie omijają je widelcem.  

Naprawdę biorę udział w 
Olimpiadzie! Ja nie mogę! 

Chcę też walczyć w następnej! 

Cudownie jest biec! 

Ku chwale sportu! 
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 Powiem Wam na koniec, że pomyślałam, jakimi mistrzami 
czerpania energii z marszu są naukowcy szukający leku i szczepionki                 
na wirusa. Być może kilkanaście miesięcy zajmie im dojście do celu                   
a po drodze będą sprawdzać liczne hipotezy (czyli pomysły), które będą 
musieli porzucić szukając właściwej drogi. Niech mnie gęś kopnie, jeżeli 
nadzieja pojawi się w ich głowach dopiero wtedy, gdy im się uda.                     
Z mojej kanapy słyszę ich energię szukania. 
 
Czas na ćwiczenie.  
 

1. Pomyśl o czymś, na czym Ci bardzo zależy, ale boisz się, czy uda              
Ci się to osiągnąć. 

2. A teraz pamiętając o „energii marszu” i zapominając o „złotej 
mecie” pomyśl, co mogłabyś/mógłbyś sobie powtarzać,                       
aby cieszyć się drogą i tym, że zmierzasz do swojego marzenia.  

3. Jeśli nacieszyłaś/nacieszyłeś się jedną wyprawą, ruszaj w kolejną. 
Masz całe życie na cieszenie się energią marszu. 

 
Jeśli będziecie mieli pytania na ten temat piszcie: 

agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo kontaktujcie się na numer 
telefonu 734154787. Jeśli chcesz zapamiętać zdanie z dzisiejszego 
treningu, przepisz je na kartce A4 i wyślij zdjęcie, umieścimy                   
je na stronie, w kronice naszych sposobów na kwarantannę.  

 
Przypominam o ćwiczeniu swoich własnych mięśni 

psychologicznych zamiast tropienia kontuzji u innych.                                
To podstawowa zasada ćwiczenia na naszej siłowni, masz wpływ              
na swoją moc, nie oceniaj innych.  

 
 

Niech moc będzie z Tobą. 
Niech nadzieja będzie z Tobą.  

  

 
     

      Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                                                        

Wasza pani psycholożka 
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