



Nikt z nas nie prze!y" jeszcze sytuacji takiej jak ta teraz, 
gdy jednocze#nie do#wiadczamy zarówno licznych zmi-
an, jak i stanu swoistej stagnacji. Stawia nas ona przed 

wyzwaniem pokonania naszych niepewno#ci, jak i wy-
pracowania nowej rutyny. Im d"u!ej trwaj$ zakazy po-
ruszania si%, kwarantanna i nieko&cz$ce si% codzienne 
z"e wiadomo#ci, tym wi%ksze staj$ si% nasze psychiczne 
obci$!enia. I podczas, gdy dezynfekujemy nasze r%ce, 
nasza psychika pozostaje najcz%#ciej bezbronna wobec 
zagro!e&, Czy jest zatem mo!liwe oczyszczenie i uod-
pornienie naszej psychiki?  

By przyda' nam wszystkim w czasie kryzysu cho' tro-
ch% sensu, pomocy i optymizmu, stworzyli#my t% „Do it 
your self” – tali% kart „WN(TRZE–)YCIE”. Sk"ada si% z 
40 kart „WN(TRZE” i 40  kart „)YCIE”, które - z"$czone 
w pary - stworz$ a! 1.600 wspomagaj$cych i obja#nia-
j$cych zda&. Poprzez nie mo!esz z jednaj strony uzys-
ka' praktyczn$ pomoc w szukaniu rozwi$za& konkret-
nych problemów. Z drugiej – orientuj$ si% one na na-
jbardziej podstawowe ludzkie potrzeby: bezpiecze&stwa, 
niezale!no#ci, zwi$zków mi%dzyludzkich i samowzmoc-
nienia. „WN(TRZE – )YCIE” funkcjonuje zatem zarów-
no przy zapobieganiu i jak i przy rozwi$zywaniu sytuacji 
kryzysowych: praktycznie i prosto. 

A oto, co trzeba zrobić:


✴ *ci$gnij plik PDF, wydrukuj go i wytnij karty. 

✴ Sformu"uj w"asne, „wzmacniaj$ce” Ci% zdania. 
Uruchom swoje psychiczne si"y oporu przeciw nie-
pewno#ciom i l%kom, uczy& to  poprzez „uwewn%-
trznienie” tych zda& jak mantra. 

✴ Pomocne jest wypowiadanie Twoich zda& przy jed-
noczesnym kolistym pocieraniu praw$ r%k$ ruchem 
zgodnym z wskazówk$ zegara punktu poni!ej lewe-
go obojczyka (ta stymulacja dotykowa w po"$czeniu 
z wypowiedzeniem zdania wzmacniaj$cego jest  
skuteczn$ interwencj$ PEP - metoda Michaela 
Bohne). 

✴ Mo!esz u!y' swych kart tak!e jako zak"adek do 
czytanej w"a#nie ksi$!ki. Lub przyczep je na lustrze. 
Lub zapisuj je po kilka razy. Celem jest regularne 

unaocznianie i zapami%tywanie tych zda&. 

✴ Je#li mieszkasz w kr%gu rodziny, czy przyjació", 
mo!esz wykorzysta' te karty, by z ich pomoc$ na-
wi$zywa' rozmowy o problemach i do#wiadcze-
niach wspólnego bytowania.  

✴ Dla Twoich w"asnych pomys"ów na zdania do"$czy-
li#my tak!e kilka „pustych” kart.  

✴ Podziel si% tym linkiem w kr%gu rodziny, przyjació" i 
znajomych, tak by nasze „wzmacniaj$ce” zdania 
mog"y ogarn$' jak najwi%ksz$ liczb% osób.  

✴ Bardzo si% ucieszymy, je#li przy#lesz nam zdj%cia 
swojej w"asnej talii kart, a tak!e podzielisz si% oso-
bistymi do#wiadczeniami na temat: „WN(TRZE – 
)YCIE”. 

)yczymy  Ci, aby Twoje cia"o i dusza pozosta"y zdrowe, i 
by uda"o Ci si% pomy#lnie przetrwa' ten niezwyk"y ok-
res. 

Sabine Ebersberger i Michael Bohne 

Dzi%kujemy serdecznie Ewie Grabowskiej i Margarethe 
Wawrzyniak – Ryu za przet"umaczenie tego tekstu i kart. 
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nalnej terapii chorób wymagaj$cych leczenia.
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Nawet, je!eli w 
obecnej sytuacji 

docieram do granic 
moich mo!liwo"ci, 

Nawet, je!eli czuj# si# 
bezradny i 

opuszczony, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli nie wolno 
wychodzi$ na 

zewn%trz, 

Nawet, je!eli nie mog# 
tu ju! wytrzyma$, 

Nawet, je!eli martwi# 
si# o siebie i moich 

bliskich, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli musz# w 
wielu dziedzinach 

zmieni$ swe 
zachowanie, 

Nawet, je!eli trac# 
wszelk% nadziej#, 

Nawet, je!eli boj# si# o 
moj% egzystencj#, 
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Nawet, je!eli czuj# si# 
odci#ty od mojego 

zwyk&ego "rodowiska, 

Nawet, je!eli ci#!ko mi 
przychodzi 

zorganizowa$ si# w 
obecnej sytuacji, 

Nawet, je!eli l#kam 
si#, co b#dzie dalej, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli nie da si# 
przewidzie$, jak d&ugo 

potrwa ta sytuacja, 

Nawet, je!eli brakuje 
mi mojej pracy i 

kolegów, 

Nawet, je!eli czuj#, !e 
mnie to przerasta, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli nie 
potrafi# sobie 

wyobrazi$, jak b#dzie 
wygl%da$ przysz&o"$, 

Nawet, je!eli nie wiem, 
co b#dzie ze szko&% i 
opiek% nad dzie$mi, 

Nawet, je!eli czuj# si# 
jak w wi#zieniu, 
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 INSIDE    INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli musz# 
teraz zrezygnowa$ z 

tylu rzeczy, 

Nawet, je!eli 
zauwa!am, jak inni 
ludzie si# zmieniaj%, 

Nawet, je!eli obawiam 
si#, !e niektórzy nie 
poj#li jeszcze powagi 

sytuacji, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli martwi# 
si#, jak rozwinie si# 

gospodarka "wiatowa, 

Nawet, je!eli inne 
wa!ne tematy usuwaj% 

si# w cie', 

Nawet, je!eli panuje 
dziwny nastrój, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli 
wiadomo"ci w kolejnych 
dniach i tygodniach nie 

poprawi# si$, 

Nawet, je!eli nie mog# 
odwiedza$ moich 

krewnych, 

Nawet, je!eli nikt nie 
wie, czy s&u!ba 
zdrowia da rad# 

opanowa$ sytuacj#, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli w ca&ym 
kraju przesuni#te 
zostaj% egzaminy, 

Nawet, je!eli zakaz 
wychodzenia z domu 
staje si# realno"ci%, 

Nawet, je!eli czasem 
czuj# si# nie na swoim 

miejscu, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli nieznane 
nape&nia mnie l#kiem, 

Nawet, je!eli wieczorem 
b%$dem okazuje si$ to, 
co jeszcze rano by%o 

prawd#, 

Nawet, je!eli zamar&o 
!ycie publiczne, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli tyle 
wysi&ku kosztuj% mnie 

moje obawy i l#ki, 

Nawet, je!eli czuj# si# 
w mi#dzyczasie 

totalnie znudzony, 

Nawet, je!eli wszystko 
to dzia&a mi na nerwy, 
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 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli nie 
opuszcza mnie l#k o 

los innych, 

Nawet, je!eli 
wiadomo"ci w 

mediach przyczyniaj% 
si# do l#ku i paniki, 

Nawet, je!eli atmosfera 
w domu staje si# coraz 

bardziej napi#ta, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Nawet, je!eli obecna 
sytuacja wywróci&a 

wszystkie moje plany 
na nice, 

Nawet, je!eli nie wiem, 
czym jeszcze zaj%$ 

dzieci przez ca&y dzie', 
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             LIFE               LIFE              LIFE 

próbuj# znale($ co" 
pozytywnego w 
powszechnym 
spowolnieniu. 

ufam, !e spotkam si# z 
trosk% o mnie i innych 

ludzi. 

znajd$ sposób, by nawet 
w czterech "cianach 

zrobi& co" dobrego dla 
mojego zdrowia. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

w ka!dej sytuacji 
próbuj# znale($ co" 

pozytywnego. 

staj# si# "wiadomy 
moich uczu$ i potrafi# 

o nich mówi$. 

ka!dego dnia staram 
si# znale($ powód, dla 

którego mog# by$ 
wdzi#czny. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

do wyzwa' podchodz# 
pe&en  si&y i ufno"ci. 

tak jak W&osi, "piewam 
z otwartego okna. 

na nowo odkrywam, co 
jeszcze mog# robi$ 
siedz%c w domu. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

wykorzystuj# czas 
robi%c porz%dki w 

domu. 

odczuwam ogromn# 
wdzi$czno"& wobec 

tych, którzy utrzymuj# 
dzia%anie ca%ego 

systemu. 

ponownie okazuje si#, 
w jak wielu sytuacjach 

pomaga czekolada. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

jestem pewny, !e 
jeszcze nadejd% lepsze 

czasy. 

od czasu do czasu 
pisz# list, poczta wszak 

nadal dzia&a. 

w ramach moich 
mo!liwo"ci staram si# 
przyczyni$ do poprawy 

sytuacji. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

uzmys&awiam sobie, !e 
wszyscy jeste"my w tej 

samej sytuacji. 

staram si# dowiedzie$, 
jak mog# pomóc 

innym. 

udost$pniam mój numer 
telefonu, by mogli do 
mnie zadzwoni& starsi 

ludzie. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

pytam si# sam siebie, 
co jest dla mnie 

wa!ne. 

ucz# si# dawa$ sobie 
rad# z moimi l#kami. 

stwarzam sobie wi#cej 
miejsca do refleksji i 

kontemplacji. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

stwierdzam, !e 
pomimo wycofania si#, 

nie pozostaj# sam. 

ciesz# si#, !e mam 
znów czas dla mojej 

rodziny. 

nadaj# struktur# 
mojemu dniu. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

narzekanie to !adne 
rozwi%zanie. 

nikt nie odbierze mi 
mojego optymizmu. 

odkrywam, jak 
wyzwalaj%co dzia&a 
"miech i poczucie 

humoru. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

pozostaje mi 
przynajmniej praca 

zdalna. 

zamieniam l#k  
na lekko"$. 

okazuje si#, !e 
rezygnacja nie  
oznacza utraty. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

zdumiewa mnie humor 
i wspó&odczuwanie, 

które teraz si# rodz%. 

zamieniam mój  
dom w gniazdo. 

znajduj# sposoby, by 
móc komunikowa$ si# 
z lud(mi, którzy s% dla 

mnie wa!ni. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

wykorzystuj# moj% 
pomys&owo"$, by 

podo&a$ pojawiaj%cym 
si# wyzwaniom. 

szanuj# i akceptuj# 
mnie takim, jakim 

jestem. 

stawi# czo&a kryzysowi 
moim sercem i 

rozumem. 
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             LIFE              LIFE              LIFE 

odczuwam jako ulg# 
fakt, !e mój kalendarz 
nie jest wype&niony po 

brzegi terminami. 

uznaj$, !e moje 
indywidualne 

ograniczenia, konieczne 
s# dla wspólnego 

publicznego dobra. 

nadal w ciszy ro"nie 
trawa. 

             LIFE              LIFE              LIFE 

próbuj$ ka!dego dnia 
zrobi& co" dla siebie, 
nawet je"li jest to tylko 

kilka g%$bokich 
oddechów. 

  

             LIFE              LIFE              LIFE 
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