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Psychologia pozytywna

Nauka o chorobach   nauka o zdrowiu



MOCNE STRONY

 https://www.youtube.com/watch?
v=U3nT2KDAGOc



Moje mocne strony

Każdy człowiek ma jakieś zalety 
(mocne strony).

Jakie są Twoje? 
Wypełnij naukowo potwierdzony 
test VIA Survey.



www.viacharacter.org/survey/account/register



Wzmacnianie charakteru 
poprzez analizę historii

 Podziel uczniów na grupy.
 Przeczytaj historię.
 Uczniowie w grupach zastanawiają się 

wspólnie, jakie jest przesłanie tej historii 
oraz dyskutują na jej temat. Następnie 
wybierają jeden wspólny przykład (z życia 
swojego/rodziny/przyjaciół), gdzie ktoś 
znalazł się w podobnej sytuacji.



„Słoń w niewoli”

Kiedy mój przyjaciel mijał słonie, nagle 
zorientował się, że te ogromne stworzenia 
przywiązane były tylko cienką linką. Bez 
łańcuchów, bez klatek. Było oczywiste, że słonie 
mogłyby w każdej chwili zerwać te liny, ale 
z jakiegoś powodu tego nie robiły. Gdy dostrzegł 
w pobliżu trenera słoni, zapytał, dlaczego te 
piękne, majestatyczne zwierzęta nie próbują uciec. 



„Słoń w niewoli”

„Cóż…” – odpowiedział trener – „Kiedy słonie są 
bardzo młode i znacznie mniejsze, używamy tego 
samego rozmiaru sznurka, aby je związać. W tym 
wieku to wystarczy, by je utrzymać. Gdy dorastają, 
są uwarunkowane, aby wierzyć, że nie mogą się 
wyswobodzić. Wierzą, że lina nadal je trzyma, 
więc nigdy nie próbują się uwolnić.”
Mój przyjaciel był zdumiony. Zwierzęta te mogły 
w każdej chwili zerwać więzy, ale ponieważ 
uważały, że nie są w stanie tego zrobić, tkwiły 
w miejscu, w którym się znajdowały. 



„Słoń w niewoli”

Nowo narodzony słonik na początku próbuje się uwolnić. Być może 
zasypia ze zmęczenia, ale następnego dnia próbuje znowu 
i znowu. Aż nadchodzi dzień, w którym zwierzę akceptuje swoją 
niemoc i godzi się na swój los. Potężny i silny słoń uwiązany 
za pomocą sznurka nie ucieka, ponieważ nie wierzy, że jest 
w stanie to zrobić. Ma w sobie utrwalone wspomnienie niemocy, 
którą przeżył krótko po przyjściu na świat.

Czy w naszym życiu są liny, które odbierają nam wolność? Gdy 
żyjemy w przekonaniu, że „nie możemy” wykonać pewnych rzeczy, 
jedynie dlatego, że kiedyś podjęliśmy próbę, która zakończyła się 
niepowodzeniem?
Czasem, kiedy słyszymy dźwięk łańcucha, myślimy: „NIE MOGĘ 
I NIGDY NIE BĘDĘ MÓGŁ!!!”.
Jedynym sposobem na to, aby dowiedzieć się, czy możesz coś 
osiągnąć, jest spróbowanie od nowa, w co musisz włożyć całe 
twoje serce... CAŁE TWOJE SERCE!



„Akwarium”

 Charakterystyczne dla tego rodzaju dyskusji jest 
to, że kilkoro uczestników siedzi w kręgu, 
prowadząc rozmowę na wybrany temat. 
Pozostałe osoby są obserwatorami i siedzą 
wokół nich. Analizują przebieg dyskusji pod 
kątem doboru i skuteczności argumentacji, 
respektowania zasad regulaminowych oraz 
ogólnego przebiegu rozmowy. Celem tej metody 
jest przede wszystkim wzajemne uczenie się 
i doskonalenie umiejętności argumentowania. 



„Akwarium”

 Stwórzcie z krzeseł dwa kręgi. Wewnętrzny krąg 
składa się z pięciu krzeseł, zewnętrzny 
z pozostałych. Uczniowie z wewnętrznego kręgu 
siedzą na czterech krzesłach. Omawiają historię. 
Uczniowie z zewnętrznego kręgu wyłącznie słuchają 
i nie komentują historii – jeśli którykolwiek uczeń 
z zewnętrznego kręgu chce coś dodać, siada na 
pustym krześle w wewnętrznym kręgu. Jeśli któryś 
z uczniów z wewnętrznego kręgu nie ma nic 
do dodania, przechodzi do zewnętrznego kręgu. 
Jedno z krzeseł wewnętrznego kręgu powinno 
pozostawać cały czas puste.



Dwie żaby

„Raz dwie żaby wpadły do śmietany w dzieży. 
Jedna optymistycznym okiem wszystko mierzy, 
Druga tylko ponuro na świat umie patrzeć: 
Utoniemy – krzyczy, nie może być inaczej. 
Ostatnim tchem z rozpaczą rzekła: 
trudno, trzeba przegrać, 
Raz jeszcze nogami machnęła i westchnęła: Żegnaj! 
Druga żaba z uśmiechem dzielnym mówi: Szkoda, 
Że uciec nie mogę, lecz nie zamierzam się poddać. 
Popływam sobie wkoło, aż wyczerpię siły, 
Zmęczona łatwiej z życiem pożegnam się miłym. 



Dwie żaby

Dzielnie pływała i szybko się wydało, 
Że dzięki jej wysiłkom wnet masło powstało. 
Kiedy osełkę ubijać skończyła, 
Radośnie na wolność z dzieży wyskoczyła.”
…Jaki morał z tego? Łatwo go ustalić: 
Jeśli nie możesz odpłynąć, utrzymuj się na fali. 
Nauka więc z historii tych żabek wynika:
Choć wyjścia nie widać, walcz, 
a pokonasz przeciwnika.”



Nie poddawaj się

Afrykańskie przysłowie mówi:
„Każdego ranka w Afryce budzi się lew. 
Wie, że musi biec szybciej niż gazela, aby ją złapać i 
zabić, albo też zdechnie z głodu.
Każdego ranka w Afryce budzi się gazela. 
Wie, że musi biec szybciej niż lew, albo też postrada życie.
Każdego ranka, kiedy się budzisz, nie zastanawiaj się, czy 
jesteś lwem, czy gazelą, lecz zaczynaj biec”.
Nigdy nie trać nadziei, bez względu na sytuację, 
w jakiej się znalazłeś. Nie poddawaj się, lecz spróbuj 
znaleźć jakieś wyjście.



Wzmacnianie charakteru 
poprzez analizę historii

 Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że moi 
pacjenci łatwiej zapamiętują opowiadania, bajki, 
anegdoty niż moje interpretacje, ćwiczenia czy 
komentarze... - dr Jorge Bucay „Pozwól, że Ci 
opowiem. Bajki, które nauczyły mnie, jak żyć”.

 „Znakomity specjalista wymyślił nową broń 
terapeutyczną - opowiadanie historyjek. Niniejsza 
książka to antologia historyjek, bajek i anegdot 
opowiedzianych przez niego pacjentom, 
a następnie wydanych w formie książki, aby 
umożliwić ich dotarcie do szerokiego grona 
czytelników. Historie mądre, zabawne i pełne 
podtekstów, takie jak opowieść o małych 
żabkach, które tonęły w śmietanie, mają nas nie 
tylko rozśmieszyć, ale przede wszystkim nauczyć, 
jak żyć. Dzięki nim, zrozumiesz swoje lęki 
i pragnienia, a także swoje relacje z innymi.” – 
recenzja książki. 



Małe sposoby 
na duże szczęście



Małe sposoby na duże szczęście
1. Ujrzyj swoją pracę jako posiadającą znaczenie
Praca, która ma znaczenie lub jakiś jej aspekt, który ma głębszy sens, sprawią że lżej będzie się nam żyło. Badania 
wskazują, że pracownicy, którzy czują że ich praca jest potrzebna innym ludziom, są szczęśliwsi, obojętnie czy są to 
inżynierowie, fryzjerzy czy sprzątaczki. Jeśli nie znajdujesz większego znaczenia swojej pracy, skoncentruj się na tym, 
że zarabianie pozwala ci robić coś ważnego po pracy, możesz na przykład pomóc bliskim lub rozwijać pasję.

2. Pozytywne myślenie
Z biegiem czasu zdajemy sobie sprawę, że dawne wydarzenia, które były dla nas bolesne, przyniosły nam coś 
dobrego. Rzucił cię chłopak i cierpiałaś, ale za pół roku poznałaś obecnego męża albo przeżyłaś romans, który 
będziesz wspominać do starości. Szukanie pozytywów w każdym doświadczeniu czyni szklankę do połowy pełną.

3. Każdego dnia rób sobie przyjemność
Ben-Shahar nazywa te czynności pozytywnymi dopalaczami. Przyjemności obniżają napięcie i otwierają nas na 
kreatywność. Na najlepsze pomysły wpadamy pod prysznicem, czy wtedy, gdy bezmyślnie wpatrujemy się w okno, 
trzymając w ręku kubek z herbatą. Każdego dnia pozwól sobie na takie odprężenie, przeczytaj wiersz, posłuchaj 
ulubionej muzyki, spokojnie pomaluj paznokcie.

4. Pobądź w ciszy 
Według Ben-Shahara, jeśli ciągle będziemy otoczeni dźwiękami, nie uda nam się nigdy zrealizować naszego całego 
potencjału. Cisza pomaga nam siebie usłyszeć, zobaczyć nowe perspektywy. Delektuj się ciszą każdego dnia.

5. Zobacz wyzwania w trudnych sytuacjach
– Moje słowa nie tylko opisują rzeczywistość, one tworzą rzeczywistość – pisze Ben-Shahar. Kiedy mówisz o tym, że 
dana sytuacja jest zagrożeniem, czujesz stres. Jeśli tą samą sytuację zobaczysz jako wyzwanie, poczujesz 
podekscytowanie i gotowość do działania. Z takim podejściem już wygrałaś.

http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/relacje-spoleczne/pozytywne-myslenie-jak-sie-oduczyc-narzekania-i-zamartwiania-sie


Pozytywne myślenie
 Codziennie wieczorem zanotuj trzy dobre rzeczy, które ci się dziś przydarzyły. Na koniec tygodnia lub 

miesiąca przeczytaj zapiski i zobacz, jak wiele pozytywnych zdarzeń miało miejsce w ostatnim czasie 
w twoim życiu;

 Noś przy sobie niewielki przedmiot (np. kamyk), który na zasadzie kotwiczenia nauczysz się wiązać ze 
stanem szczęścia lub zadowolenia. Kiedy będziesz potrzebować pocieszenia, wystarczy, że go 
dotkniesz;

 Przed ważnym zadaniem lub wystąpieniem przemów do siebie w myślach, dodając sobie otuchy i 
używając pozytywnego języka;

 Co wieczór pomyśl o jednej lub dwóch rzeczach, które zrobisz jutro i na które się cieszysz;
 Gdy zaczną ogarniać cię negatywnie myśli, strzel delikatnie z gumki umieszczonej 

na przegubie dłoni lub powiedz sobie w myślach albo na głos zdecydowane „stop!”;
 Staraj się zauważać pozytywne elementy, np. „wprawdzie już nie zdążę na autobus o 13, ale może 

uda mi się złapać ten o 13.15”;
 Przekształcaj negatywne i krzywdzące cię opinie na pozytywne – zamiast mówić do siebie: „Jestem za 

wolna”, powiedz: „Nie lubię się spieszyć”;
 Postaraj się odnaleźć swoje nastawienie do codziennych wyzwań w tzw. drabinie postaw 

i poprzez pracę nad sobą pnij się stopniowo w górę (od 10 do 1):
0. Zrobiłem to! 1. Zrobię to; 2. Potrafię to zrobić; 3. Chyba umiem to zrobić; 4. Mogę spróbować 
to zrobić; 5. Pomyślę o tym, żeby spróbować to zrobić; 6. Chcę to zrobić; 7. Chciałbym móc to zrobić, ale nie jestem 
pewien, czy potrafię; 8. Nie wiem, jak to zrobić; 9. Nie potrafię tego zrobić; 10. Nie będę próbować, bo wiem, że nie 
potrafię tego zrobić.



Wyzwanie - 7 dni bez narzekania
1. Jeśli skupiasz się na negatywnych stronach życia, trudniej dostrzec te pozytywne.

Ciągle pada, widzisz kałuże, a nie czujesz, że powietrze jest świeże.

2. Im więcej niskiej energii wytwarzasz, tym więcej jej tworzysz i przestajesz być sku
teczna.
 

Jesteś zdania, że mężczyźni to dranie? Pojawią się w twoim życiu na twoje zawołanie 
- w dużej ilości.

3. Narzekanie zamyka na znalezienie rozwiązań. 

Skoro jest jak jest, po co się wysilać?

4. Marudzenie oddala nas od pozytywnych, uśmiechniętych ludzi. 

Oni unikają tych, co narzekają, bo wieje od nich negatywną energią, a oni o siebie dbają.

5. Narzekanie sprawia, że nastrój się tylko pogarsza.

To nie jest sposób na uwalnianie trudnych emocji.

6. Negatywne podejście do życia tworzy napięcia w ciele, co może prowadzić 
do bólów głowy, mięśni, wrzodów i wielu innych dolegliwości.

Potrzebujesz 21 dni na stworzenie nawyku. Dobrze zacząć od mniejszych kroków, dlatego 
można spróbować nie narzekać na początek przez tydzień. Korzyść to bardziej pozytywne 
nastawienie do życia.

http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/jak-odgonic-pecha
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/jak-odgonic-pecha
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/jak-odgonic-pecha
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/jak-odgonic-pecha
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/rozwoj/wiem-ze-moge-poczucie-skutecznosci
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/rozwoj/wiem-ze-moge-poczucie-skutecznosci
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/21-sposobow-na-pokonanie-rozczarowan
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/21-sposobow-na-pokonanie-rozczarowan
http://zwierciadlo.pl/2012/psychologia/zrozumiec-siebie/21-sposobow-na-pokonanie-rozczarowan


Małe sposoby 
na duże szczęście

 Odczuwaj wdzięczność i naucz się ją wyrażać.
 Praktykuj dobroć w codzienności, ustępuj miejsca osobom 

zmęczonym, starszym, chorym.
 Sprawiaj sobie przyjemności, celebruj chwilę – dobre momenty 

zachowuj w pamięci niczym fotografie, do których można wrócić.
 Podziękuj tym wszystkim, którzy naprawdę ci pomogli.
 Przebaczaj – można się tego nauczyć, a warto, bo dzięki tej 

umiejętności łatwiej się żyje.
 Pielęgnuj bliskie relacje przyjacielskie i rodzinne, bo szczęście silnie 

zależy od pozytywnych relacji z innymi.
 Traktuj swoje ciało z czułością, wypoczywaj, ćwicz, uśmiechaj się.
 Poznawaj i praktykuj nowe strategie radzenia sobie ze stresem, 

korzystaj świadomie z wiary.
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 Jorge Bucay „Pozwól, że Ci opowiem. Bajki, które nauczyły mnie, 
jak żyć”,

 Dale Carnegie „Jak przestać się martwić i zacząć żyć”,
 Richard J. Davidson „Życie emocjonalne mózgu”,
 Sonja Lyubomirsky „Wybierz szczęście”,
 Martin Seligman „Optymizmu można się nauczyć”, „Prawdziwe 

szczęście”,
 Tal Ben-Shahara „W stronę szczęścia”.



Niech moc będzie z Tobą,
Monika Miastkowska. 

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. C. K. Norwida w Białymstoku.
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