
 

 

  
DRUGA STRONA 



Tak Życzliwości Nie Samotności  

Terapeutyczny Telefon Wsparcia Instytutu Świadomości  

Jako Fundacja Instytut Świadomości zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu 
informacji o naszej akcji społecznej dedykowanej seniorom Tak Życzliwości Nie Samotności realizowanej we 
współpracy z Głosem Seniora.  

W związku z epidemią koronawirusa oraz trudną fizycznie i psychicznie sytuacją dla wszystkich z nas 
uruchamiamy dedykowany dla seniorów Terapeutyczny Telefon Wsparcia Instytutu Świadomości.  

Instytut Świadomości w ramach swojej misji społecznej na co dzień prowadzi terapie, procesy 
terapeutyczno- rozwojowe oraz wsparcie emocjonalne dla wszystkich, którzy tego potrzebują. W tym 
wymagającym i niepewnym czasie chcemy bezpłatnie wesprzeć tych, którym teraz jest najtrudniej – osoby 
starsze. 

Skala wykluczenia społecznego, ograniczeń i pogłębiającej się samotności jest ogromna. Nie możemy 
zapominać, że walczymy nie tylko z kryzysem gospodarczym i zdrowotnym, ale przede wszystkim z 
kryzysem psychologicznym i emocjonalnym, który dotyczy każdego z nas – osób młodych i w sile wieku, ale 
zwłaszcza osób już na co dzień bardziej samotnych i słabszych. Zagubienie, strach, lęk, panika, brak lub 
przesyt informacji, ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami może spowodować traumę społeczną, z którą nie będziemy mogli poradzić sobie długo po 
ustaniu epidemii. Uruchamiając Terapeutyczny Telefon Wsparcia Instytutu Świadomości chcemy pomóc 
osobom starszym i samotnym w epidemii emocjonalnie, dać poczucie, że po drugiej stronie słuchawki jest 
prawdziwa osoba, której zależy i która wysłucha, pomoże, porozmawia o rozwiązaniach, doda otuchy w 
trudnych chwilach. Pamiętajmy, że większość osób, seniorów w dużych miastach żyje na co dzień w bardzo 
małych mieszkaniach lub kawalerkach i długotrwałe zamknięcie w tak ograniczonej przestrzeni 
destrukcyjnie i depresyjnie wpływa na ludzką psychikę. Nasza fundacja jest po to, aby pomóc. – dodaje 
Ewelina Zych-Myłek. 

Terapeutyczny Telefon Wsparcia Instytutu Świadomości jest czynny pod numerem 660-519-565 od 1 
kwietnia 2020 r. do końca miesiąca codziennie (również w weekendy) w godzinach 10:00-13:00. 

www.instytutswiadomosci.online      mail: naukaiswiadomosci@gmail.com    tel: 660-519-565 

                                                                                                            Fundacja Instytut Świadomości 

Czym się zająć w domu? 
Większość z nas jest w tej samej sytuacji. Siedzimy w domach i marzymy o długich spacerach, 
aktywności fizycznej, spotkaniach z przyjaciółmi, kawach, kinach, sanatoriach i teatrach, o powrocie 
do normalności. Aktywność sprowadza się do biernego siedzenia w domu. Jak nie nudzić się w 
domu? 
 
1. Pisz wiersze i teksty! Pisanie rozwija zdolności poznawcze mózgu, pozwala się zrelaksować, 

wyciszyć i skupić na swoim życiu wewnętrznym. W poezji możemy dać upust swoim lękom i 
obawom, zamienione na słowa nie wydają się już takie straszne.  

2. Zwierzęta! „Do serca przytul psa, weź na kolana kota”. To świetna forma redukcji stresu i 
napięć.  

3. Kultura! Literatura, film, teatr. Wiele stacji telewizyjnych na czas kwarantanny wzbogaca swoją 
ramówkę ciekawymi odświeżanymi  produkcjami. Przeczytaj jeszcze raz książkę, którą już 
czytałeś lub tę, która ci się nie podobała. Może tym razem cię zainteresuje?  

4. Oglądaj stare albumy ze zdjęciami. Przywołaj wspomnienia o znajomych, rodzinie, wspaniałych 
miejscach i wydarzeniach. Zaplanuj kolejne wyprawy i spotkania ze znajomymi. 
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