
 

 

      
         

 

Siłownia                                

psychologiczna 
 

 

 
Temat treningu: ŁAGODNOŚĆ 

 

Dzisiaj trenujemy kolejną cechę charakteru, o niezwykle dużej 
mocy dodawania psychicznej siły. Pewnie jesteście zdziwieni. Jak to? 
Łagodność i siła? Niemożliwe!  
- Najsilniejszymi są ci najgłośniejsi i najbardziej wojowniczy! - 
zawołacie.   

Wyobraźcie sobie, że jednak nie. Najpierw wyjaśnię a potem 
zaproponuję Wam ćwiczenie. 

 
 

 

 Wyobraźmy sobie sytuację, w której udział biorą dwie osoby: Pan 
Łagodny i Pan Wybuchowy. Nie znają się, ale oboje pragną tego samego. 
Chcą sobie kupić odlotową piżamę drukowaną w czerwone wyścigowe 
Ferrari. Niestety pojawia się problem. Pan Łagodny i Pan Wybuchowy 
pojawiają się w sklepie przy półce z piżamami w tym samym czasie a traf 
chciał, że została w nim tylko jedna sztuka piżamy w ich rozmiarze. Oboje 
jednocześnie wyciągają po nią rękę i jednocześnie ją chwytają.  
 
 
 

Zrobimy małą pauzę na kilka słów o temperamencie. Budują go 
odziedziczone po przodkach, czyli wrodzone cechy naszej osobowości, 
które silnie wpływają na nasze sposoby reagowania na świat.                       
Na przykład jedni rodzą się z większą gotowością do aktywności a inni 
do spokoju. Poszukajcie w Internecie rodzajów temperamentu                           
i zastanówcie się, jaki przypadł Wam w udziale.  

Każdy temperament jest jednakowo dobry, wymagają jedynie 
innej instrukcji obsługi w codziennym życiu. Jeśli będziecie mieli 
pytania na ten temat piszcie: agata.popielarska@spstrzalkowo.pl albo 
na numer telefonu 734154787.  
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Wracamy do naszych bohaterów, powinniście wiedzieć, że:  
 

 

PAN WYBUCHOWY,  
           Urodził się ze spokojnym temperamentem, pozwalającym               
na reagowanie po przeanalizowaniu sytuacji.  Niestety, miał pecha,          
bo gdy się urodził działo się wokół niego wiele rzeczy wywołujących 
okropne zamieszanie. Za oknem jego dziecięcego pokoju był plac budowy 
najwyższego wieżowca świata, na którym dzień i noc pracowały głośne 
maszyny – dźwigi, betoniarki, koparki. Jego rodzice ciągle do siebie 
krzyczeli, żeby się usłyszeć przez hałas płynący z placu budowy. Pies 
malutkiego Pana Wybuchowego wył do raz do słońca a raz do księżyca.               
Na domiar złego ciągle psuła się pralka, podskakująca po całej łazience                 
z ciężkim łomotem. Gdy Pan Wybuchowy popełnił błąd nie było szansy, 
żeby ktoś mu cokolwiek wytłumaczył, bo niczego nie było słychać. 
Rodzice zabierali mu wtedy przywileje z powodów, których nie rozumiał. 
Nie mógł np. oglądać ulubionego serialu czy bawić się w gotowanie. 
Czasem tracił przywileje na skutek pomyłki rodziców, którzy czegoś nie 
dosłyszeli w ogólnym harmidrze i pyle wpadającym do mieszkania                       
z placu budowy. W efekcie nauczył się najpierw działać a potem myśleć. 
Myślał rzadko, tylko, jeśli zachodziła naprawdę najwyższa potrzeba. 
Zazwyczaj zaczynał na wszelki wypadek krzyczeć, zanim ktoś inny                  
to zrobił i złościł się głośno cały czas, jakby spodziewał się ciągłego 
ataku, przed którym musi się bronić. Nie ufał ani innym, ani sobie więc 
ciągle się spierał. Co gorsza nigdy nie nauczył się wybaczać sobie błędów. 
 

PAN ŁAGODNY   
          Również urodził się ze spokojnym temperamentem co pomaga mu 
nie tracić łatwo opanowania. Gdy był dzieckiem mieszkanie Pana 
Łagodnego i jego rodziców znajdowało się na 178 piętrze wieżowca,              
w którym winda nigdy się nie zacinała, chmury były zawsze daleko,                    
z okien roztaczał się piękny widok, z jednej strony na morze a z drugiej 
na góry. Co więcej, miał szczęście, bo jego rodzice cenili sobie spokój                   
i nawet, kiedy Pan Łagodny dokazywał, łagodnie wyciągali wobec niego 
konsekwencje, zakazując mu np.  korzystania z komputera aż zrozumie, 
gdzie pobłądził. Potrafili mu też spokojnie wyjaśnić, dlaczego jakieś 
zachowanie nie jest w porządku, np. czemu nie wolno wbiegać dla żartu 
po schodach wieżowca krzycząc „POŻAR!” oraz dlaczego zwrot kosztów 
nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej zabierze jego kieszonkowe 
do czasu aż skończy 73 lata. W efekcie Pan Łagodny nauczył się myśleć 
nawet, gdy wokół szaleją emocje innych osób. A nawet burza. I huragan. 
Czy koncert kapeli heavy metalowej. Od dziecka ufał sobie i innym oraz             
przyzwyczaił się wybaczać niedoskonałości. 



   Skierujmy znów swój wzrok na naszych dorosłych już bohaterów 
stojących przy półce z piżamami. Jak myślisz, który jest kim? 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

  Może potrzebujecie podpowiedzi: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  Czy podpowiedź: wściekły umysł to wąski umysł jest Wam 
potrzebna? Zobaczcie jeszcze te myśli: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Czy już wiecie, dlaczego ćwiczymy dziś sprawność łagodności?  
Lepiej nauczyć się żyć bez reagowania w sposób zaślepiony złością. 
Zachowasz wtedy więcej spokoju i miłych ludzi przy sobie.  
 

(Myśl przerwana z powodu oddalenia się Pana 
Łagodnego, który poszedł kupić sobie seler naciowy 
zamiast piżamy). 

 

 

Oj. 
 

Rozszarpię łobuza, 
jeśli nie puści zaraz tej 

piżamy! 

No tak. Prędzej sklep zamkną 
niż mu odpuszczę. Musze 

mieć to co chcę. Muszę, 
muszę, muszę! 

 

Dlaczego tak się uśmiechasz? 
Próbujesz mną manipulować? 

To jakaś technika?  
Nie pozwolę ci wygrać, za nic! 

Nigdy! Nie dam Ci się!  
Musze wygrać, bo jak nie to …  

 

Ten pan koło mnie 
jest cały czerwony  
i sapie. Pewnie jest 

przeziębiony                            
i potrzebuje piżamy 
na wychorowanie. 
się.  Wolałbym się 

nie zarazić. 



Czas na ćwiczenie. Panie i panowie, proszę o użycie wyobraźni. 
 

1. Wyobraź sobie spotkanie przy piżamie dwóch Panów 
Wybuchowych. Nie spiesz się, możesz nawet zamknąć oczy.  Już? 
Posprzątaj proszę strzępy piżamy i idziemy dalej. 
 

2. Teraz wyobraź sobie spotkanie przy piżamie dwóch Panów 
Łagodnych. Zamykaj oczy i do dzieła. Udało się? Czujesz ulgę? 
 

3. Wyobraź sobie restaurację pełną gości, którzy nie mają łagodnych 
manier. Wyobrażanie za tobą? Masz do wyboru: sprzątaj albo 
zatkaj uszy i uciekaj stamtąd. 

 

4. Wyobraź sobie teraz, że jesteś nauczycielem najtrudniejszego 
przedmiotu na świecie. Niespodzianka – jesteś też bardzo 
łagodnym nauczycielem. Co widzisz na twarzach swoich uczniów, 
kiedy wyjaśniasz im coś bardzo zawiłego? 

 

5. Rodzice proszą, żebyś zajął się swoją zdalną nauką. Myślisz o ich 
zmęczeniu, o tym, że zadbali o zakupy, sprzątanie, opiekę nad 
babcią, pracę i reagujesz z największą możliwą łagodnością. Co 
robisz? Jak myślisz, co czują doświadczając Twojej łagodności? 
 
Zachęcam Cię do rozwinięcia umiejętności łagodnego reagowania 

na wyzwania świata, bo dzięki temu nie trwonisz energii na szalone 
wybuchy złości. Inni ludzie będą się dobrze czuć z Tobą, jeśli 
nauczysz się reagować w sposób łagodny, delikatny i nienarzucający.    
Pan Wybuchowy może żyć inaczej, jeśli zastanowi się dlaczego tak 
łatwo wybucha i zacznie ćwiczyć inny sposób reagowania.              

Tylko jedna uwaga. Skup się na ćwiczeniu samego siebie a nie 
wykazywaniu słabości innych. To podstawowa zasada ćwiczenia               
na naszej siłowni, masz wpływ na swoją moc, daruj sobie ocenianie 
innych. Bądź łagodny w rozumieniu innych i ufaj w swoją siłę. 

 
    Uściski. Do następnego ćwiczenia na psychologicznej siłowni.   
                                                                                                      

                                                                                                                        

Wasza pani psycholożka 
 


