
Potęga nicnierobienia 

 
 

Żyjemy w czasach pośpiechu. O wielu rzeczach do wykonania myślimy naraz, jedno 

zadanie goni kolejne. Rzadko kiedy mamy poczucie, że nie mamy nic do zrobienia. Taka 

gonitwa nie jest korzystna dla naszego zdrowia psychicznego, potrzebujemy chwili  

na pobycie z samym sobą. Ważne jest, aby zatrzymać się i wsłuchać się w siebie – co czuję, 

czego bym potrzebowała, by poczuć się lepiej, na czym tak naprawdę mi zależy.  

  Ale większość z nas tego nie robi, bo przecież jeszcze jest tyle do wykonania. Żyjąc  

w pędzie gubimy gdzieś siebie, swą radość życia, a później może się pojawić apatia, mniej 

energii, nerwowość, stany depresyjne czy choroba. O tym, że umysł i dusza potrzebują ciszy, 

chwil jałowego biegu, zwykłej bezczynności wiadomo od dawna.  

Kiedy nie robimy czegoś sensownego, mamy poczucie, że marnujemy czas, że oddala 

nas to od realizacji naszych celów. Przyznanie się do nicnierobienia, to prawie potwierdzenie, 

że brak nam ambicji. 

A tak naprawdę czasem trzeba zostawić sobie w ciągu dnia kilkanaście czy nawet 

kilkadziesiąt minut na nicnierobienie. Dobrze jest dać sobie na to pozwolenie, bez poczucia 

winy. 

Kiedy mamy wolną chwilę ( w autobusie, w poczekalni u lekarza) zaraz sięgamy  

do swego smartfona, tylko na chwilę, która jednak nie okazuje  się chwilą. Może lepiej 

popatrzeć za okno? Poćwiczyć uważność – co czuję, co widzę , co słyszę? Może pojawią się 

jakieś skojarzenia lub ciekawe myśli. 

 



Nuda to dobry stan. Jest punktem wyjścia do wielu kreatywnych pomysłów, 

ponieważ oczyszcza nasz umysł i daje miejsce na świeże myśli. Takie przerwy są konieczne 

podczas długiej pracy. Dają nam czas na regenerację i naładowanie akumulatorów. 

Od słodkiego nicnierobienia zależy nie tylko nasza kreatywność i pomysłowość –  

to także szansa, aby poznać samych siebie. Problem jest taki, że nie jest łatwo uwolnić się  

od nacisków otoczenia, które oczekuje, że nieustannie będziemy dyspozycyjni czy też  

od swoich wdrukowanych „powinności”, bo przecież:” powinnam” i „muszę”. 

Kolejną korzyścią z chwil zatrzymania jest spokój wewnętrzny. Życie w zgodzie  

z tym, co dla nas naprawdę ważne powoduje, że nie jesteśmy rozdarci, nie szarpiemy się  

w różne strony w zależności od tego, czego inni od nas chcą. Realizowanie czyjegoś planu  

na życie na dłuższą metę się nie opłaca. 

Chwila stopu jest też okazją do przemyślenia swych wcześniejszych wyborów – może 

to, co pochłania większość naszej energii można zmienić? Może nie potrzebuję awansu, bo to 

jeszcze bardziej oddali mnie od rodziny i ograniczy mój wolny czas? Może nie muszę 

codziennie sprzątać, a zamiast tego warto pójść na spacer albo z książką do kawiarni? 

Ważny jest czas spędzany na przyjemnościach, pielęgnowanie swych pasji.  

To niezbędne profilaktyczne działania dla naszego zdrowia psychicznego. 

A zatem – zatrzymajmy się ! Podaruj sobie czas tylko dla siebie. 
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