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Kraków, dnia 15.03.2021r 

  

            

 

 

Klub „Senior z pasją” – warsztaty psychologiczne 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację PZU 

 

 

Energia życiowa, sposoby na jej zwiększenie. 

 

W dzisiejszych czasach tempo naszego życia jest zawrotne. Żyjemy coraz bardziej intensywnie. 

Nadmiar codziennych obowiązków, stres, siedzący tryb życia powodują, że czujemy się wyczerpani i 

brakuje nam sił do działania. Energia życiowa człowieka zmienia się zgodnie z porami roku, 

dostosowując się do długich, ciemnych wieczorów i długich, jasnych letnich dni.   

Energia to zdolność do wykonywania pracy. Im skuteczniej potrafimy zarządzać swoimi 

zasobami energetycznymi, tym mamy więcej wewnętrznej siły, by dobrze wywiązać się ze swoich 

ról, angażować się w zadania, które na siebie przyjmujemy, a przede wszystkim mieć dobre 

samopoczucie, które w dużej mierze wpływa na naszą skuteczność i satysfakcję z życia, zarówno 

zawodowego jak i osobistego. 

Cztery kluczowe zasady zarządzania energią: 

 Pełne zaangażowanie wymaga czerpania z czterech oddzielnych, ale powiązanych ze sobą 

źródeł energii: fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej. 

 Poziom energii spada zarówno przez jej nadmierne, jak i zbyt małe zużycie, należy więc na 

przemian zużywać i odnawiać energię. W takim gospodarowaniu najważniejszą rolę odgrywa 

nasza uważność na siebie i to, co się wokół nas dzieje oraz zdrowy rozsądek 

  Jeśli chcemy zwiększać własną wydajność, powinniśmy przekraczać własne normy, działając 

tak samo systematycznie, jak wyczynowi sportowcy. Przy czym niezwykle istotne jest mądre 

badanie swoich granic i dbanie o nie 
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  Metodą na właściwe zarządzanie własną energią jest wprowadzenie do swojego życia 

odpowiednich rytuałów, które pomagają nam zmienić niekorzystne nawyki i wprowadzać te, 

które wspierają nas w codzienności. Kluczem jest rozwijanie własnej świadomości i 

uważności, by dostrzegać to, co nam nie służy i wprowadzać oraz podtrzymywać dobre 

praktyki. 

 

Istnieją proste sposoby na to, aby zwiększyć poziom swojej energii życiowej, odzyskać 

motywację i chęć do działania.  Podczas dzisiejszego spotkania chcę Państwu przedstawić wybrane 

sprawdzone i proste metody na naturalne pobudzenie organizmu. 

 

 

1. Wzmacniaj oddech. 

Połóż się z dłońmi ułożonymi na brzuchu. Obserwuj swoje ciało, by stwierdzić, jak się 

czujesz. Robiąc wdech, wyobraź sobie, że energia uzupełnia zbiornik umieszczony głęboko w 

twoim brzuchu. Poświęć minutę lub dwie na naładowanie te baterii. W czasie wydechu kieruj 

energię z tego magazynu na zewnątrz - do dłoni, stóp, mózgu - a także do obszarów ciała, które 

wydają się  osłabione, obolałe, sztywne i niewrażliwe. Poświęć na to 3-5 minut. Na koniec 

poczujcie, jak jesteście doładowani.   

2. Korzystaj z ruchu.  

Wbrew pozorom, to właśnie dawka ruchu pozwoli nam lepiej odpocząć niż klasyczne lenistwo.  

Jeśli mamy tendencję do kupowania karnetów na zajęcia fitness i chowania ich na dolną półkę, 

to zacznijmy np. od zastąpienia widny schodami. Potrzebujemy zrobić codziennie 10 tysięcy 

kroków, by dbać o swoje zdrowie fizyczne. Warto też podjąć dialog z wewnętrznym 

oponentem, może okazać się, że damy radę zrezygnować z np. oglądania TV na rzecz 30 minut 

ćwiczeń trzy razy w tygodniu. 

3. Korzystaj z dobrodziejstwa snu. 

Źródłem energii fizycznej jest sen. I choć wydaje się to banalne, warto wziąć sobie to naprawdę 

do serca. W trakcie snu, kiedy ciało i umysł nie odczuwają żadnego oporu spowodowanego 

naszym myśleniem (często negatywnym) czy wysiłkiem fizycznym (m.in. napięciem 

mięśniowym), regeneruje się nasz cały organizm. Odpowiedzialny za to jest hormon 

wzrostu, który odbudowuje i wzmacnia ciało. Nasze komórki dosłownie naprawiają się i 

szybciej wymieniają na nowe.  

Dlatego długość snu ma ogromne znaczenie – rekomenduje się 7-9 godzin na dobę (95% z 

nas tyle snu potrzebuje do pełnej regeneracji). Przed snem warto się zrelaksować i wyciszyć, 
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by dzięki temu szybciej wejść w odpowiednie fale mózgowe i więcej energii czerpać z 

odpoczynku. Dobrym pomysłem jest spisanie wcześniej wszystkiego co chodzi nam po głowie 

i wyłączenie komputera, TV czy telefonu na minimum 45 minut przed położeniem się do łóżka. 

Wiele badań dowodzi negatywny wpływ niebieskiego światła urządzeń elektronicznych na 

nasz układ nerwowy. 

4. Energię można czerpać z jedzenia.  

Warto zastanowić się, co wkładamy do swojego żołądka, jak często i jak szybko to jemy. 

Dobrze będzie jeść przynajmniej 5 naprawdę zdrowych posiłków dziennie i koniecznie pić 

odpowiednią ilość wody. W końcu jesteśmy tym co jemy! 

5. Planowanie codziennych zajęć wraz z przerwami na odpoczynek. 

Odpoczywamy nie tylko w nocy. By mieć siłę przez całą dobę, musimy naprawdę planować i 

wykorzystywać przerwy od pracy w trakcie dnia. To nasz obowiązek. Organizujmy dzień 

pracy w cyklach 90-120 minut, po czym zróbmy przerwę na regenerację. Prawdziwą 

przerwą od pracy jest zrobieniem czegoś co nie jest z nią związane i co jest źródłem odpoczynku 

oraz pozytywnych emocji. 

6. Wykorzystaj energię emocjonalną. 

Emocje w jednej chwili mogą nas uskrzydlić i dać napęd do działania lub wycofać i utrzymać 

nas w bierności. Należy pamiętać, że  aktywności (nawet te z pozoru drobne), które 

sprawiają nam przyjemność są źródłem odpoczynku i nie możemy ich jak opcji, z której 

zrezygnujemy, gdy pojawi się coś „pilniejszego”. Kiedy znajdujemy się w strefie przetrwania 

warto skorzystać z umiejętności zarządzania własnym stresem, a najlepiej będzie, jeśli 

rzadko będziemy do tej strefy przechodzić – choć często wydaje się to mało realne. Należy 

również pamiętać jak niebezpieczna jest strefa wypalenia. Uważność na siebie pomoże nam 

szybko uświadomić sobie, że niebezpiecznie się do tej strefy zbliżamy – należy ją jak 

najszybciej opuścić. 

Kluczem do zarządzania energią umysłową jest zdolność do utrzymywania uwagi, do 

koncentracji na tym co robimy w danej chwili, „tu i teraz”. Umiejętne zarządzanie swoją 

uwagą to klucz do dobrej efektywności i samopoczucia. Warto więc zastanowić się jak nią 

kierujemy, kiedy udaje nam się być naprawdę skupionym i na jakich zdaniach, jak szybko się 

rozpraszamy i podążymy automatycznie za naszymi myślami lub bodźcami zewnętrznymi, 

zamiast skupiać się na chwili obecnej. Przez blisko 90% czasu jesteśmy na autopilocie, który 

możemy wyłączyć dzięki rozwijaniu swojej świadomości. 

Zacznijmy od wykonywania jednej rzeczy w jednym czasie, pamiętając o tym, że 

multizadaniowość to mit, który działa na nas destrukcyjnie i nie prowadzi do lepszych 
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rezultatów. Starajmy się przynajmniej na godzinę dziennie wyłączyć odbiór maili, aby całą 

uwagę poświęcić wykonywanej pracy. Każdego dnia wyznaczajmy sobie najważniejsze 

zadania na dzień następny i rozpocznijmy go dokładnie od realizacji tych obowiązków, 

koncentrując się na nich przez przynajmniej 60 minut. 

Energia umysłowa wiąże się również z naszą kreatywnością. Dlatego niezwykle istotne jest 

rezerwowanie sobie czasu na burze mózgu lub inną technikę tworzenia pomysłów i 

rozwiązań. Kreatywność bardzo mocno wspiera relaks i odczuwanie przyjemności, gdyż 

wymaga ona od nas naprzemiennego przechodzenia z aktywności w stan odprężenia. 

Pomysł nad którym intensywnie pracujemy i który później „odkładamy na półkę”, przebywa w 

twórczym „inkubatorze”, w którym bez przerwy pracuje nad nim nasza podświadomość. Stąd 

na najlepsze pomysły wpadamy np. pod prysznicem. 

7. Korzystaj z energii duchowej. 

Zasilanie energii duchowej zaczyna się od zdawania sobie bardzo ważnych ale i trudnych pytań: 

 Kim jestem?  

 Kim chcę być?  

 Co jest dla mnie ważne w życiu?  

 Do czego dążę?  

 Jak chcę to życie przeżyć?  

 Jakimi wartościami chcę się kierować? Które są dla mnie ważne i co zrobię, by zgodne 

z nimi żyć?  

I tu również rozwijanie uważności jest fundamentem docierania do prawdziwego siebie i 

podejmowania konstruktywnych kroków na tej drodze. 

8. Nie licz na swoją „chęć”, wprowadzaj rytuały. 

Zarządzanie energią opiera się na wprowadzaniu do swojej codzienności rytuałów, które mają 

nas wspierać w drodze do zmiany. Pozytywne rytuały pomagaj nam znaleźć czas na regenerację 

i odpoczynek oraz na bycie ze sobą. 

9. Poznaj swój chronotyp. 

Każdy z nas ma swoje ulubione pory w ciągu dnia, kiedy czuje się najlepiej. Chronobiologia 

czyli nauka o naszych „wewnętrznych zegarach”, które regulują tryb życia, wyróżnia cztery 

główne tzw. chronotypy.    
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A) Delfin 

Cechy osobowości: introwertyczny, inteligentny, rozważny, lękliwy, perfekcjonistyczny, 

zorientowany na detale 

Cykle energetyczne: U delfina energia w ciągu dnia przychodzi falami. Często delfiny budzą 

się zmęczone i mają więcej energii wraz z kolejnymi godzinami w ciągu dnia. 

Najlepsze godziny: 

 Pobudka: 6:30 

 Skupienie: od 15:00 do 21:00 

 Pora na sen: 23:30 

 

B) Lew 

Cechy osobowości: sumienny, optymistyczny, praktyczny, wysportowany, ambitny, stabilny 

 

Cykle energetyczne: Lwy budzą się rano pełne energii. Są najbardziej produktywne w 

pierwszej połowie dnia. Pod wieczór czują się zmęczone. Z reguły szybko zasypiają. 

Najlepsze godziny: 

 Pobudka: 5:30-6:30 

 Skupienie: od 08:00 do 12:00 

 Pora na sen: 22:00 

 

c) Niedźwiedź 

Cechy osobowości: ekstrawertyczny, towarzyski, ostrożny, szczęśliwy, niedramatyczny, 

zawsze głodny. 

Cykle energetyczne: Niedźwiedzie budzą się oszołomione, zwłaszcza jeśli spały krócej niż 8 

godzin. Są najbardziej produktywne od późnego poranka do popołudnia. 

Najlepsze godziny: 

 Pobudka: 7:00 

 Skupienie: od 10:00 do 14:00 

 Pora na sen: 23:00 

 

d) Wilk 

Cechy osobowości: twórczy, humorzasty, potrzebuje adrenaliny, emocjonalnie intensywny, 

niespokojny. 
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Cykle energetyczne: Wilk nie budzi się mentalnie aż do popołudnia i pozostaje często 

zmęczony do zachodu słońca, wtedy to nagle pojawiają się w nim nowe pokłady energii. Wilki 

to stworzenia nocne, najlepiej pracuje im się w późnych godzinach wieczornych. 

Najlepsze godziny: 

 Pobudka: 7:30 

 Skupienie: od 17:00 do 24:00 

 Pora na sen: 24:00 

 

Czy już rozpoznałeś swój chronotyp? Jeśli dowiemy się, jak działa nasz zegar biologiczny, 

możemy być o wiele bardziej efektywni i mieć więcej energii. Jesteśmy w stanie dopasować 

odpowiedni dla siebie plan dnia i tryb snu. Aby dowiedzieć się więcej o chronotypach sięgnij 

po książkę specjalisty ds. snu i psychologa dr Michaela Breusa  „Potęga KIEDY. Żyj w zgodzie 

ze swoim naturalnym rytmem” (ang. „The Power of When”). 

 

 

Nasze dzisiejsze spotkanie chce zakończyć słowami Daniel Goleman, który 

zainspirowany  dokonaniami psychiatry r.D. Lainga, tak pisał: 

„Zakres naszych myśli i czynności ogranicza to, czego nie potrafimy dostrzec. A ponieważ nie 

potrafimy dostrzec, że nie potrafimy dostrzec, niewiele jesteśmy w stanie zrobić, aby to 

zmienić, chyba że dostrzeżemy, że nie potrafimy dostrzegać kształtów naszych myśli i czynów”. 

My w swojej codziennej pracy zauważamy brak dostrzegania związków pomiędzy 

zachowaniami a ich konsekwencjami. Swoją pracę zawsze zaczynamy od „audytu 

energetycznego” i udzielenie sobie odpowiedzi na następujące pytania:  

 Czy prawidłowo się odżywiasz, pracujesz regularnie i wysypiasz się?  

 Czy rano chętnie i z zapałem zabierasz się do pracy? 
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 Czy codziennie zasypiasz szczęśliwy tym, że satysfakcjonująco wykorzystałeś 

kolejny dzień swojego niezwykłego życia? 

Jeśli uzyskałeś trzy razy „Tak” możesz być pewien, że prawidłowo dbasz o własną energię 

życiową. 

 

 

mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast 

 

 

 


