
Jak się czujesz? Czego Ci 
brakuje? Za czym najbardziej 

tęsknisz? 

Wiele osób mówi, że czuje obecnie smutek, 

bezradność, bezsilność, zniechęcenie, 

zniecierpliwienie czy złość. Są osoby, które 

w tym okresie wcale nie czują przypływu 

energii, a wręcz przeciwnie, nie mają 

żadnej motywacji do robienia czegoś 

nowego, nie mają energii i siły. Chcę Wam 

powiedzieć, że to jest w porządku, to jest 

OK. Nie musisz być biznesmenem roku. 

Nie musisz być najbardziej cierpliwą, 

kreatywną i zaangażowaną mamą/córką/

ojcem/bratem/siostrą. Nie musisz być 

osobą, która jest świetnie zorganizowana i 

zmotywowana, która uczy się miliona 

nowych rzeczy.

Twój dom nie musi lśnić. Twój pokój nie 

musi być doskonale posprzątany. Nie 

musisz gotować, wypiekać i 

przygotowywać najzdrowszych potraw. 

Nie musisz być mistrzem w kolejnych 

dyscyplinach sportowych. Nie musisz być 

też mistrzem zen. Nie musisz zmieniać się 

w kogoś lepszego. To co ważne, to to aby 

ten czas wykorzystać na bycie blisko 

siebie, na podążaniu za tym co czujesz, na 

słuchaniu tego czego potrzebujesz, na 

rozumienie swoich emocji i tego co się z 

Tobą dzieje. To jest ważne. Skoncentruj 

się na sobie, poświęć czas na siebie, na 

poznawanie i rozumienie samego siebie, 

to idealny moment aby się tym zająć. 

„NAWET NAJDALSZĄ  PODRÓŻ  ZACZYNA SIĘ  
OD PIERWSZEGO KROKU” 

-LEO TZU



Jeżeli wszystkie sposoby podane obok  

nie pomagają, nie potrafisz odbić się od 

smutku, cały czas czujesz obniżony 

nastrój, lęk, masz niepokojące objawy z 

ciała, nie czekaj! Zgłoś się do specjalisty, 

skonsultuj się, sprawdź co się dzieje i 

pomóż sobie. 

Aktualnie większość pomocy jest 

dostępna online. 

Pozdrawiamy i życzymy dużo 
zdrowia! 

Psycholog, pedagog i terapeuta 
pedagogiczny  

P O D R ÓŻ  W  GŁĄB  S I E B I E

Co możemy dla siebie zrobić w tym trudnym czasie? Jak zadbać o swoje 
zdrowie psychiczne i swoją odporność psychiczną?

1. Utrzymuj dobre relacje z ludźmi 

- rozmawiaj telefoniczne z bliskimi lub bezpośrednio 
jeśli masz taką możliwość, korzystaj z wideo rozmów

2. Bądź optymistą 

- filtruj treści, które czytasz

- raz dziennie sprawdzaj doniesienia w wiarygodnych 
źródłach

- praktykuj wdzięczność, wspominaj, marz

- świadomie wybieraj kogo słuchasz, słuchaj 
pozytywnych ludzi, śmiej się

3. Akceptuj to co się przydarza 

- przyjmij tą sytuację taką jaka jest,

- nie jesteś w stanie nic zmienić, nie masz na to wpływu

- nie wiesz kiedy to się skończy, nie wyczekuj końca,

- przyjmij, że tak w tym momencie wygląda Twoja 
rzeczywistość

- spróbuj ją zaakceptować z tym jaka ona jest i z tym co 
masz

4. Poznaj siebie 

- zobacz co się z Tobą dzieje, co czujesz, 
zauważ swoje emocje aby móc się nimi 
zaopiekować

5. Działaj ale w zgodzie z sobą - 
słuchając siebie, ponieważ nic nie 
musisz 

- może być to trening, spacer, gotowanie, 
hobby, czytanie, oglądanie seriali, słuchanie 
muzyki, oglądanie webinariów, słuchanie 
podcastów, kursy online, 

- coś kreatywnego: antystresowe kolorowanki, 
haftowanie, kaligrafia, układanie puzzli

6. Dbaj o siebie 

- może być to : joga, odpoczynek, wysypianie 
się, zdrowe jedzenie, modlitwa, 
praktykowanie uważności, medytacja, 
domowe spa, techniki relaksacyjne, praca z 
oddechem, drobne przyjemności np. Kawa na 
balkonie albo pilnowanie rutyny dnia, 
opalanie się na balkonie, słuchanie śpiewu 
ptaków


	„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
	-LEO TZU

