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MÓWIĘ SOBIE: TAK 

Dzień dobry :)
Dziś rozpoczynasz 30-dniową podróż do lepszego poznania siebie. Jest 

to wspaniały moment do praktyki uważności na siebie,  powód do rado-
ści i podziękowania sobie. Praktykuj w swoim tempie. Bardzo prosimy nie 
umieszczaj tej podróży na liście „do zrobienia” bo to spowoduje, że może 
pojawić się stres.

Zaglądaj co dzień (jak się uda) do refleksji dlatego, 
• że tego chcesz, 
• że to dla Ciebie dobre,
• bo chcesz sobie pomóc,
• bo życzysz sobie wszystkiego dobrego,
• bo jesteś dla siebie ważna/y.

Proponujemy, abyś każdego dnia dał/a sobie ok 10 minut na kolejną re-
fleksję. Zatrzymanie i zadanie sobie pytań czy zrobienie praktyki. Zachęcamy 
też do robienia osobistych notatek.

Poniższe pytania mogą w tym pomóc.
• co się dzieje we mnie?
• co się pojawiło?
• jakie to dla mnie było?
• czy dowiedziałam/ dowiedziałem się czegoś o sobie?
• co było dla mnie ważne?
• o czym chcę pamiętać?
• co biorę dla siebie?

Weź swoje doświadczenia ze sobą na każdy dzień. Wracaj do pytań czy 
praktyk. Na koniec dnia możesz ponownie przeczytać lub zrobić praktykę, 
a może jeszcze coś dopisać w notatkach? Możesz też iść danego dnia do 
takiej refleksji, która najlepiej pasuje, czy jest Ci potrzebna. Po skończeniu 
całego cyklu możesz go powtarzać. Za każdym razem może pojawić się coś 
nowego, innego.

Jeśli masz kogoś bliskiego (partnera czy przyjaciela) możecie robić te 
praktyki wspólnie. To wzmocni efekt.

Pamiętaj w każdej praktyce sprawdzaj co jest dla Ciebie dobre, na ile 
masz gotowość wejścia w ćwiczenie. Opiekuj się sobą i jeśli na dany mo-
ment nie masz na coś ochoty czy możliwości to to zostaw. 



Ważną dla nas intencją w tworzeniu tego cyklu było, aby każdy z nas 
mógł doświadczyć i zobaczyć, że już teraz w tej właśnie chwili wszystko jest 
z nim ok, nie jest zepsuty, nie potrzebuje być naprawiany. 

Jednocześnie może się zmieniać i rozwijać.

Wszyscy jesteśmy niedoskonali i to jest ok!

Z całego serca życzymy Ci, aby było jak najwięcej doświadczeń 
bycia OK w Twoim życiu!

Pozdrawiamy ciepło
Zupełnie niedoskonałe i jednocześnie wystarczające 
Joanna Berendt i Ania Andrzejewska
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1. ŻYCIE JEST DAREM

„Ludzie często próbują żyć na opak – chcą mieć więcej rzeczy, więcej 
pieniędzy, by robić to, co pragną i poczuć, że są szczęśliwi. Jednak rezultaty 
są odwrotne do zamierzonych. Trzeba najpierw być tym, kim się naprawdę 
jest, robić to, co się chce, by mieć to, co chciałoby się mieć”. Margaret Young

Witamy Cię tu i teraz taką/takiego, jaka/jaki jesteś. Nie uważamy, że 
coś jest z Tobą nie tak, nie chcemy Cię zmieniać ani naprawiać – bo nie je-
steś zepsuta/zepsuty. Esencja tego, kim jesteś jest DOSKONAŁA. Dokładnie 
taka, jaka ma być. Może trudno Ci w te słowa uwierzyć, więc jeszcze nie 
wierz, po prostu z nimi bądź. Powiesz: „nie znacie mnie” – owszem, możemy 
Cię nie znać, nie wiedzieć, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, nie znamy 
historii Twojego życia ani tego, co lubisz. Jedyne, co wiemy, to to, że jeśli 
skierujesz się do wewnątrz, to znajdziesz skarb najcenniejszy na świecie - 
SIEBIE - i to już jest powód do świętowania. Twoje życie, jakkolwiek by się 
nie układało, jest darem!

Siedzę sobie w fotelu, trochę zaniepokojona/zaniepokojony, gdzieś 
we mnie słyszę głos: „chyba nie jest dobrze”, na dowód czego pojawia-
ją się bardzo „racjonalne” argumenty - myśli. Biorę głęboki wdech i wy-
dech, skupiam swoją uwagę na ciele, czuję, że jestem i... tyle. Czy mogę 
uśmiechnąć się do siebie samej/samego? Z życzliwością i otwartością. 
Najpierw uśmiecham się ustami :), oczami, uszami. Potem uśmiecham 
się sercem, płucami, wątrobą, brzuchem :). Czuję uśmiech w nogach, 
plecy też się uśmiechają i ta część, na której siedzę na fotelu też :). 
Uśmiecham się do neurotycznych myśli i moich emocji. Jestem uśmie-
chem. Uśmiech wypływa na zewnątrz. Niby nic się nie zmieniło, a jednak!!! 
Czy nie miałbyś/miałabyś ochoty na takie uśmiechanie się do siebie?  
Zapraszamy Cię do sprawdzenia, czy to działa. Nie wierz nam na słowo. 
Sprawdź, jak energia radości i świętowania działa dla Ciebie i na Ciebie.

Co powiesz na podarowanie sobie dzisiaj uśmiechu, teraz i kilka razy w 
ciągu dzisiejszego dnia, tylko dlatego, że istniejesz?
A może będziesz mieć ochotę posłuchać sobie dzisiaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=RF6gEjdpKRU

” ”
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2. PODRÓŻ DO SIEBIE

Gdyby udało nam się choć na chwilę zainspirować Cię do pokochania 
siebie, byłoby to warte wszystkiego!

Gdyby udało Ci się pokochać siebie z myślami, emocjami, odczuciami, 
oporami i wszystkim, czego teraz doświadczasz... Przytulić siebie taką/takie-
go, jaka/jaki jesteś teraz i teraz, i teraz...
Co się wtedy dzieje?

Dzisiaj chcemy Cię zaprosić, byś dzień za dniem, godzina za godziną 
odkrywał/odkrywała to, co dla Ciebie znaczy być sobą.

• Co to znaczy być sobą?
• Po czym poznajesz, że jesteś sobą?
• Po czym poznajesz, że inni są sobą w danym momencie?
• Kiedy łatwiej Ci być sobą, a kiedy trudniej?
• Co Ci to daje, że jesteś sobą?

Dla nas zaproszenie do bycia sobą to jakby podróż do wnętrza domu 
ukrytego głęboko pod maskami, doświadczeniami, historiami. To bycie w 
przestrzeni, gdzie jest miejsce dla wszystkiego, co jest, dla każdego odczu-
cia. Każdy kawałek Ciebie składa się na pełny obraz. 
Sprawdź, czy możesz - z życzliwością - pozwolić sobie na bycie w pełni 
sobą. Ze wszystkimi rzeczami, które lubisz i z tymi, których nie lubisz i chciał-
byś/chciałabyś zmienić. Czy możesz na kilka momentów, tu i teraz, objąć 
bezwarunkową akceptacją siebie takiego/taką, jaki/jaka jesteś? Odejść od 
oceniania, wywierania presji, naprawiania, ponaglania, tylko z delikatnością 
być ze sobą, z tym wszystkim, co wnosisz do świata.

Wdech... wydech... życie. Co się wtedy dzieje? Zauważ to i pobądź z tym 
kilka kolejnych wdechów. Gdy dzisiaj pojawi Ci się w głowie ocena na temat 
siebie, odłóż ją na bok, weź świadomy wdech i zauważ, co się dzieje w ciele.
A jeśli pojawi się opór „nie nie mogę być z tym co jest teraz we mnie” to czy 
możesz być i z tym oporem?
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3. SKUTECZNOŚĆ POPRZEZ AKCEPTACJĘ

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo, oczekując innych rezultatów”. 
Albert Einstein

Być może i Ty krytykowałaś/krytykowałeś siebie przez lata, lecz to 
nie pomogło doprowadzić do zmiany, którą chciałeś/chciałaś osiągnąć. Gdy 
chcemy być bardziej skuteczni, powiedzenie do siebie: „ależ ty jesteś leniwy/
leniwa” naprawdę nie pomaga zmotywować się tak dobrze, jak obdarzenie 
siebie życzliwością. Może warto spróbować coś zrobić inaczej niż zwykle, 
aby osiągnąć inne niż zwykle rezultaty. Dlatego teraz proponujemy Ci inną 
drogę.
Spróbuj teraz zaakceptować siebie i zobacz, co się dzieje, gdy czytasz to 
zdanie: MÓWIĘ SOBIE TAK.

Pojawia się pytanie: jak to zrobić?

Nawykowo wierzymy swoim myślom. Nawykowo wierzymy temu głosowi 
w nas, który mówi, że coś jest z nami nie tak. Tej „komisji” w naszej głowie, 
która ocenia, że za mało się staramy, że nie jesteśmy dość dobrzy, że musi-
my zasłużyć na dobre samopoczucie.

Zasadnicze pytanie brzmi: CZY TO JEST DLA NAS DOBRE?
Czy czyni nasze życie pełniejszym, czy nas wspiera?
Jeśli nie, to czy mamy ochotę spróbować czegoś innego?
Powiedzieć sobie: „nie jestem swoimi myślami, mogę wybrać, czy po-
dążać za nimi, czy je zostawić, nie wierząc im”. Jeśli pojawia się 
myśl np. „dziś znowu nie dałaś/dałeś rady”, czy mogę stwierdzić: „to 
jest myśl”, pozwolić jej odejść i nie budować na niej całej konstruk-
cji mentalnej, która swoim ciężarem odbierze mi radość i spokój? 
Myśl nie ma nad nami władzy, jeśli jej sami nie oddamy. To jest nasza 
wielka siła! Mamy wybór! Pojawia się w nas poczucie ulgi i wolności!
A jak to jest u Ciebie?

”

”
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4. PIĘKNO JUŻ JEST, ZOBACZ JE

„Być pięknym to być sobą. Nie potrzebujesz być akceptowanym przez 
innych. Potrzebujesz akceptować siebie”. Thich Nhat Hanh

Jak to zrobić? Być może w Twojej głowie, tak jak i w naszych, pojawia 
się wiele oceniających myśli, a tylko niewiele z nich jest pozytywnych. Może 
też, jak my, czasem porównujesz się z innymi lub z ideałem, którym – jak 
sądzisz - powinnaś/powinieneś być. 
Mamy dla Ciebie dobrą i złą wiadomość jednocześnie. Te myśli, one nigdy 
nie przestaną pojawiać się, nigdy nie znikną - to ten trudny komponent na-
szej wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że możesz - tak samo jak i 
my - zdecydować, co chcesz robić z tymi myślami. Czy chcesz świadomie 
używać swojego umysłu, czy umysł ma używać Ciebie?

Zapytaj siebie: „Czy mogę po prostu zauważyć, że „jestem słaba/słaby” 
jest myślą, a nie faktem? Czy mogę zauważyć, że „powinnaś/powinieneś się 
starać” jest myślą, a nie faktem, że „powinnam/powinienem coś zrobić?” jest 
tylko myślą.
Możesz za nią podążyć lub nie wybór należy do Ciebie.
Czujesz ulgę? My tak!

Dzięki takiemu podejściu możemy nie wierzyć naszym myślom, nic nie 
zmieniać, tylko być z nimi, w uważności i kontakcie ze sobą. Nic z nimi nie 
robić, tylko zauważyć: to jest myśl, przychodzi, chwilę zostaje i odchodzi. To 
wszystko.

Umysł będzie w nieskończoność próbował wciągnąć każdego z nas w 
swój wir. Zapraszamy Cię, byś tak często, jak to możliwe, znajdował/znajdo-
wała w ciągu dnia czas na: oddychanie, rozpoznawanie myśli i pozwalanie, 
aby odpłynęły, bez „kupowania” ich.

Żeby zaakceptować siebie, potrzebujesz swojego serca, nie głowy. 
Dlatego warto udać się w podróż z głowy do serca - jak niektórzy twierdzą, 
najdłuższą podróż świata! Naprawdę warto!!! To lepsze niż wyjazd w najbar-
dziej egzotyczne miejsca. Lepsze niż najcudowniejsze rzeczy na świecie. 
Powiedzieć sobie: „TAK” - bezcenne!

• A co, jeśli to, kim jesteś w tym momencie, jest darem dla świata?
• A co, jeśli nic nie potrzebuje być inne niż jest w tym momencie?
• Co się dzieje w Tobie, gdy słyszysz/czytasz te zdania?

”

”
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5. SPOSOBY NA TRUDNE MOMENTY

„Ciemność nie niszczy światła, ale je określa. To nasz strach przed ciem-
nością rzuca cień na wszelkie nasze radości”. Brene Brown

Trudne momenty w życiu są i będą. Oczywiście każdemu co innego 
sprawia trudność. Jak jednak radzić sobie w TRUDNYCH SYTUACJACH 
w życiu? CZYM JEST TRUDNA SYTUACJA? Jaka jest definicja trudnej 
sytuacji? To sytuacja, kiedy nie otrzymujemy tego, czego pragniemy, kiedy 
sprawy nie toczą się tak, jak chcielibyśmy. Nie mamy kontroli nad tym, co się 
wydarza. Często dokłada się też lęk o przyszłość: że w przyszłości nie bę-
dzie tak, jak tego pragniemy. Pojawia się niepewność. Każdy z nas ma swoje 
pomysły na to, jakie działania zewnętrzne można podjąć w takiej sytuacji.

Trudne sytuacje są częścią naszego życia i powodują stres. Zachęcamy 
Cię do spróbowania dwóch sposobów na radzenie sobie w trudnych sytu-
acjach. Może tak jak dla nas będą działać i dla Ciebie?

Pierwszy to sprawdzenie, czy mogę pozwolić na to (co i tak się ciągle 
wydarza), że nie zawsze dostanę to, czego pragnę? Nie zawsze będę 
zdrowa, kochana, akceptowana, zrozumiana. Nie zawsze będę miała odpo-
wiednią ilość zasobów materialnych.
Nie zawsze inni zareagują tak jak oczekujemy. Nie zawsze będę kontrolo-
wać sytuację.
Nie wiem też na pewno, co wydarzy się w przyszłości. Czy mogę zaakcep-
tować ten aspekt życia?

Drugi to oddychanie. W trudnej sytuacji to, co jest dostępne to głę-
boki oddech, a najlepiej dziesięć oddechów. To jest za darmo i zawsze 
pozwala chociaż na parę sekund rozluźnić ciało i dać przestrzeń.

Aby w trudnej sytuacji zrobić te dwa kroki, najpierw potrzebne jest zatrzy-
manie. Samo zatrzymanie na parę sekund pędzącego schematu myślowo-
-emocjonalnego zmniejsza stres.
Jak to dla Ciebie działa? 
Oby jak najmniej trudnych sytuacji było w Twoim życiu. Jeśli się poja-
wią - jak możesz pamiętać o swoim sposobie na takie momenty życia?

„Kiedy nauczysz się płynąć zupełnie bez żadnego oporu, zgodnie z we-
wnętrznym twórczym ruchem, to znaczy, że trafiłeś do domu”. B. A. Brennan

”

”
”

”
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6. MASZ WYBÓR

„We wszystkim zawsze znajdzie się coś „nie tak”. Na co byś nie patrzył/
patrzyła, możesz znaleźć w tym coś niedoskonałego. 
We wszystkim zawsze znajdzie się coś „na tak”. Na co byś nie patrzył/pa-
trzyła, zawsze możesz znaleźć w tym coś dobrego. 
Czego chcesz szukać? Z jakiej perspekty-
wy chcesz patrzeć?” Neal Donald Walsch

To miejsce, z którego patrzę, decyduje o tym, co widzę. Mogę zmienić 
to miejsce. Może nie natychmiast, ale dzień za dniem. Jedyne, co jest do 
tego potrzebne, to decyzja, że ta zmiana jest dla mnie dobra i wybieram ją 
świadomie, chwila po chwili mówię sobie: „TAK”.

• Jaki będzie Twój najmniejszy możliwy krok w kierunku tej zmiany?
• Kiedy go zrobisz?
• Kogo możesz poprosić o wsparcie?

Jak sądzisz, jakie efekty dla Ciebie i innych z Twojego otoczenia przynie-
sie zmiana myślenia i zauważanie tego, co działa, co jest dobre?

” ”
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7. ŻYCIE DOBRE DLA MNIE

Mamy do Ciebie pytanie: Co jesteś gotowy/gotowa puścić, aby żyć 
takim życiem, które jest dla Ciebie dobre? Możesz samodzielnie tworzyć 
dobre dla siebie życie - to fascynujące, prawda!

Zbadajmy to razem. Weź kartkę i coś do pisania (mogą być kredki, jeśli 
chcesz się pobawić dzisiaj kolorami!). Zadawaj sobie pytania zapisane po-
niżej, a na kartce napisz, narysuj pierwszą odpowiedź, która Ci się pojawi:

• Czy wiem, co jest dla mnie dobre? Co to jest?
• Gdybym żył/żyła dobrym dla siebie życiem, jak bym się czuł/czuła?  

          Co więcej byłoby wówczas możliwe?  
          Jak wpłynęłoby to na mnie i moje otoczenie?

• Jakie moje poglądy, przekonania o życiu i o sobie, 
          pozwalają mi wzrastać?

• Czy mogę powiedzieć „TAK” temu, co mnie otwiera, cieszy,  
          daje energię, wspiera?

A teraz zapytaj siebie:

• Czy mogę zostawić to, co mi nie służy,  
          co mnie pomniejsza i zamyka?

• Jakie myśli i opinie o sobie mogę dzisiaj odpuścić,  
          by żyć dobrym życiem? (Jaki pierwszy najmniejszy, malusieńki krok  
          w tym kierunku mogę zrobić? …nie odpychaj, nie przyciągaj,  
          tylko delikatnie puszczaj i pozwalaj odejść),

• Co dzieje się we mnie, kiedy coś puszczam  
          lub nawet myślę o puszczeniu?

• Jak na to reaguje moje ciało?
• Co mogę puścić dzisiaj?
• Co dzisiaj wybieram?

„Życie nie jest problemem do rozwiązania, tylko rzeczywistością do do-
świadczenia”. Søren Kierkegaard”

”
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8. UŚMIECHNIJ SIĘ

Niby tylko tyle i aż tyle - uśmiechnij się dzisiaj! To oznacza uniesienie 
kącików ust do góry. Zauważ, co się wówczas dzieje? Może czujesz opór? 
A może zadajesz sobie pytanie: po co, jaki to ma sens? A może czujesz się 
niezręcznie? Bądź z tymi myślami, lecz nie bądź nimi.

Sprawdź, czy możesz uśmiechnąć się, nawet jak nie za bardzo 
Ci to pasuje? Zobacz, jak Ci z tym będzie? Weź świadomy oddech i 
UŚMIECHNIJ SIĘ. Kroczek po kroczku zapraszaj kolejne części cia-
ła do uśmiechu: oczy, policzki, ramiona, plecy, klatkę piersiową, serce... 
Powolutku, łagodnie.

Weź kolejny wdech i wydech - niech oddech towarzyszy Ci w podróży 
do uśmiechu, wspierając Cię we włączaniu kolejnych partii ciała do uśmie-
chu. Do tej ciepłej, radosnej energii, do zabawy w zatrzymywanie się z 
uśmiechem.

Jeśli jakaś część ciała nie czuje się gotowa - to jest okej, kieruj tam swój 
„uśmiechnięty” oddech. Nie na siłę, tylko otulaj tę część „uśmiechem”. Daj 
sobie czas na oswojenie się i otwarcie na uśmiech.

W tym, do czego Cię zapraszamy, nie chodzi o to, żeby wykonać zada-
nie. Chodzi o to, aby się zatrzymać i poczuć, czym jest dla Ciebie energia 
uśmiechu, a czym jest opór. Jaka część najbardziej potrzebuje zauważenia? 
Jakie myśli się pojawiają?
Sprawdzaj, czy możesz za nimi nie podążać. Czy możesz odpuścić sobie i 
poddać się uśmiechowi?

Na koniec mamy pytanie: co by w Twoim życiu było inaczej, gdyby było 
w nim więcej uśmiechu?

Co byś powiedziała/powiedział na pomysł, by dzisiaj za każdym razem, 
gdy zobaczysz np. coś zielonego, uśmiechać się do siebie?
Ciekawe, jak by to było, gdybyś tak robił/robiła?
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9. WEWNĘTRZNA WOLNOŚĆ

„Ilość szczęścia, które masz, zależy od tego, ile masz wolności w sercu”. 
Thich Nhat Hanh

Co Ty na to? Ile dzisiaj masz wolności w swoim sercu? Czym jest dla 
Ciebie wolność?

Zapraszamy Cię dzisiaj do przyglądania się wolności i temu, jak jej do-
świadczasz, gdzie ona w Twoim życiu jest obecna tak, jak chcesz, a gdzie 
chciałabyś/chciałbyś doświadczać jej więcej.
Nie szukaj definicji filozoficznych, szukaj doznań płynących z mądrości Two-
jego ciała. Ono zna odpowiedź.
Jak to jest dla Ciebie czuć wolność?

A teraz weź „pilota” od doznań wewnętrznych i naciśnij przycisk PLUS, 
tak jakbyś zintensyfikował to doświadczenie.

• Jak duża jest ta wolność w doświadczeniu?
• Czy mogę pozwolić jej być ogromną?
• Co się dzieje wtedy w ciele?
• Czy ktoś może mi tę wolność dać? Albo zabrać?
• Gdzie w moim życiu przejawia się to doświadczenie?

Jak by to było zaprosić wolność do swojego życia? Co wówczas było-
by inne? Co więcej byłoby możliwe? Jak można byłoby, w ekologiczny dla 
Ciebie sposób, pogodzić życie w wolności, z innymi ważnymi dla Ciebie ob-
szarami Twojego życia?

”

”
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10. TĘSKNOTA SERCA

Rzadko kiedy znajdujemy czas, by zapytać siebie samych:
Co dzisiaj jest dla mnie ważne? 
Czego dzisiaj potrzebuję?
Za czym tęskni moje serce w tej chwili?

To są ważne dla nas pytania, bo pomagają nam być w pełnym kontakcie 
ze sobą i żyć bardziej świadomie. Odejść od tego, jak trzeba, powinno się, 
na rzecz tego, co wybieram, bo wiem, czego potrzebuję.

Zapraszamy Cię do zatrzymania się w ciągu dnia i zadania sobie kilku 
pytań:

• Za czym teraz tęskni moje serce?

I pobądź chwilę z odpowiedzią. Bez zmieniania jej, bez racjonalizowania, 
bez oceniania. Po prostu bądź z nią taką, jaka jest.
Nie szukaj odpowiedzi. Raczej poczekaj na to co się pojawi.

• Co się dzieje, kiedy jestem w tej chwili z tym, co dla mnie ważne?

Zauważ, co się dzieje w ciele, jakie przypływają i odpływają myśli. Daj 
sobie chwilę na odczucie, nie szukając rozwiązania. Pozwól sobie w pełni 
doświadczyć tego uczucia, zostawiając na chwilę własną historię, ocenę i 
analizę.

Jeśli chcesz pogłębić doświadczenie zadaj sobie to pytanie kilka lub kil-
kanaście razy pod rząd. Za każdym razem dając czas na pojawienie się 
odpowiedzi.

Tęsknota staje się drzwiami do serca, do otwarcia, do doświadczenia 
tego, za czym tęsknię. To jak powrót do siebie.
Zapraszamy, aby słuchać głosu swojego serca ponad wszystkimi innymi gło-
sami. Serce to rdzeń naszego istnienia, tam znajdują się wszystkie ważne 
dla nas jakości. Wbrew utartym opiniom nie wypływa z niego infantylny ro-
mantyzm czy postawa afektowana. Serce mówi o tym, co jest ważne, co jest 
dobre, co jest prawdą. Kiedy je otwierasz i słuchasz go, jesteś w zgodzie ze 
sobą.
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11. CZYM JEST DLA CIEBIE WDZIĘCZNOŚĆ?

Wdzięczność to nie sposób na zaklinanie rzeczywistości. To nie jest 
też szukanie na siłę czegoś pozytywnego, gdy dzieje się źle. To raczej wi-
dzenie szerszej perspektywy i świadomy wybór, gdzie kierujemy uwagę. W 
każdej chwili dziać się mogą rzeczy, które są dla mnie przyjemne, jak i takie, 
które przyjemne nie są. Na przykład mam teraz wygodne krzesło do siedze-
nia i nie mam ciepłej herbaty do picia.
Ode mnie zależy, na czym będę skupiać uwagę. Nawykowo skupiamy uwa-
gę na tym, co nie działa tak, jak byśmy chcieli. Zobaczenie tego, co już 
mamy, co nam służy, wymaga świadomego wyboru. Dlatego chcemy Cię 
zaprosić do bacznego obserwowania siebie i Twojego życia. Poszukiwanie - 
każdego dnia - pozytywnych rzeczy, z których możesz się ucieszyć. Czegoś, 
co już jest i jest piękne i dobre, za co  możesz dziękować. To jest dla nas 
praktyka, dzięki której czujemy radość, wolność i spokój. Ciekawe, jak to 
będzie dla Ciebie?

Mózg ludzki stale porównuje, ocenia, szuka zagrożeń, ciągle gra w różne 
gry, bo ewolucyjnie na przestrzeni milionów lat pomagało mu to w przetrwa-
niu. Dlatego ważne jest, w naszym odczuciu, by zauważyć, kiedy skłonności 
mózgu działają na naszą niekorzyść i nie podążać za nimi.

Co powiesz na obdarowanie siebie mocą wdzięczności?

• Pomyśl o sytuacji z ostatnich 24 godzin, w której zrobiłeś/zrobiłaś  
          coś, co wzbogaciło życie Twoje lub innych.

• Zastanów się, co konkretnie się wydarzyło w tej sytuacji?  
          Zapisz dokładną obserwację, czyli coś,  
          co mogłaby zarejestrować kamera.

• Jak się czujesz teraz, myśląc o tym zdarzeniu?
• Poszukaj i zapisz, co konkretnie dała Ci ta sytuacja. Jaka Twoja  

          potrzeba lub potrzeby są spełnione, kiedy myślisz o tym,  
          co zrobiłeś/zrobiłaś?

Jaka jest Twoja droga do wdzięczności? Co się dzieje w Tobie,gdy czu-
jesz wdzięczność? Co wybierasz dzisiaj dla siebie?

„Obie rzeczy – zarówno to, przed czym uciekasz, jak i to, za czym wzdy-
chasz – są w tobie”. Anthony de Mello”

”
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12. STANĄĆ PO SWOJEJ STRONIE

Wiesz, za kogo jesteś najbardziej odpowiedzialny? Kto liczy na 
Ciebie? TY SAM, Z PRZYSZŁOŚCI. To od Ciebie tu i teraz, zależy Twoja 
jakość życia w przyszłości. Dla nas to mocne i odkrywcze stwierdzenie, które 
usłyszałyśmy od autora książki „Szczęśliwy mózg” - Ricka Hansona.

Dlatego tak ważne jest, by w małych i dużych chwilach stanąć po swojej 
stronie i otoczyć siebie życzliwością. Dlatego dzisiaj zapraszamy, byś za-
uważył/zauważyła, jak się zwracasz do siebie.

• Czy mówisz do siebie tak, jak do innych, których kochasz?
• Czy możesz być dla siebie delikatna/delikatny, ciepła/ciepły  

          i wspierająca/wspierający?
• Czy możesz okazać sobie szacunek,  

          a w trudnych chwilach współczucie?
• Czy możesz pokochać siebie już teraz? Jeśli to duże wyzwanie,  

          to czy możesz zacząć od polubienia siebie lub od okazywania  
          sobie życzliwości?

Na tej drodze nie można utknąć, bo cokolwiek czujesz, nawet opór przed 
byciem dla siebie dobrym, to właśnie w tym, np. w byciu z oporem, możesz 
okazać sobie współczucie czy życzliwość :).



MÓWIĘ SOBIE: TAK
33



MÓWIĘ SOBIE: TAK
34

13. CZAS, BY TRANSFORMOWAĆ OSĄDY O SOBIE

Ze smutkiem zauważamy, jak często i łatwo wchodzi się w spiralę osą-
dów na swój temat. W uproszczeniu sprowadzają się one do „coś jest ze mną 
nie tak - muszę coś zmienić”. Ten proces jest niezwykle szybki. Powtarzany 
przez lata, staje się nawykowy i niestety coraz bardziej efektywny. Ale… nie 
pomaga nam być szczęśliwymi i żyć pełnią.
Wystarczy, że coś ze świata zewnętrznego (jakiś bodziec) uruchomi nasze 
przekonanie (czasem nawet nieświadome), a zaczynamy się oceniać, emo-
cje rozkręcają się i dolewają oliwy do wewnętrznego ognia krytyki. Niejed-
nokrotnie wyczerpujemy siły wewnętrznym dialogiem, a nawet pojedynkiem 
na argumenty. Nasza dobra intencja - bycia najlepszą wersją siebie - może 
niestety wtedy odejść na bok, a do głosu dojdzie krytyk mówiący: „jesteś 
niewystarczający/-a”, „musisz więcej się starać”, „jak Cię nie przycisnę, to 
sobie nie poradzisz” itp.

Nawet badania naukowe potwierdzają, że osądzanie się i negatywny 
stosunek do siebie utrudniają jakąkolwiek transformację na lepsze. Dlatego 
zapraszamy Cię do spróbowania prostego narzędzia zmiany osądów na swój 
temat. Żeby się przekonać, czy działa, jest jeden warunek: PRAKTYKUJ. 
Krok po kroku, niedoskonale, tak jak umiesz.

Kiedy widzisz, że spirala nawykowego osądzania zacznie Cię wciągać:

Krok 1: Weź 5 naturalnych oddechów.

Krok 2: Zapytaj siebie: „Co się dzieje we mnie teraz?”
Jakie masz myśli, emocje, odczucia w ciele? Możesz każde zdanie zacząć 
od „Zauważam...”.

Krok 3: Sprawdź: „Czy mogę na to pozwolić?”
Nie chodzi tu o to, aby cieszyć się np. z odczuwanego niepokoju czy pozwo-
lić na niego tylko po to, żeby sobie jak najszybciej poszedł.
Chodzi o to, aby nie walczyć z rzeczywistością, przyjąć ją taką, jaka jest. 
Jeśli czujesz niepokój, to bądź szczera/szczery wobec siebie, że on jest i 
widzisz go. Jeśli nie możesz pozwolić na dane doświadczenie, to zapytaj 
siebie, czy możesz choćby pozwolić sobie na bycie z tym „NIE”?

Krok 4: Z ciekawością i życzliwością obserwuj doświadczenie. Twoja 
świadomość - rozległa i pełna życzliwości - bada myśli, emocje i odczucia 
w ciele.
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Krok 5: Zauważ, że jesteś czymś znacznie większym niż dana myśl, 
emocja czy odczucie w ciele. Nie identyfikuj się z nimi. Nie bądź nimi. 
Jesteś całością, one - tylko chwilową manifestacją energii.

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia”. Carl G. Jung”

”
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14. ODWAGA JEST JUŻ W TOBIE

Oto piękna, w naszej ocenie, definicja ODWAGI wg Brene Brown:

1. Prosić o to, czego potrzebuję.
2. Wypowiadać swoją prawdę.
3. Uznawać swoją historię.
4. Ustanawiać granice.
5. Zwracać się o wsparcie.

“Jesteśmy ukształtowani do bycia odważnymi. Dlatego, kiedy jesteśmy 
odważni, czujemy się pełni życia!” - pisze również Brene Brown.

• A czym dla Ciebie jest odwaga?
• Co dla Ciebie znaczy być odważnym?
• Jak wygląda dla Ciebie życie, kiedy jesteś odważny?
• Co Ci to daje?
• Co się dzieje teraz?
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15. ŻYCIE DZIEJE SIĘ TERAZ

Czy zgodzisz się, że większość czasu spędzamy, rozmyślając o tym, 
co było, czyli o przeszłości lub o tym co będzie, czyli o przyszłości. A życie 
dzieje się teraz. Dlatego chcemy Cię zaprosić do chwytania chwili, do za-
uważania tego, co jest teraz. Wyposażone w ciekawość, mamy dla Ciebie 
pytanie. Dla nas to jest pytanie o WIELKIEJ MOCY.

CO SIĘ DZIEJE TERAZ?

To pytanie pozwala się zatrzymać, zauważyć, skontaktować ze sobą, ze 
swoją mądrością, miłością, spokojem i wnosić te jakości do własnego życia.

CO SIĘ DZIEJE TERAZ?

Czytasz te słowa. Jest też oddech. Może słońce świeci lub dookoła jest 
ciemno. Może słyszysz bicie serca, miauczenie kota za oknem…

CO SIĘ DZIEJE TERAZ?

Zapraszamy Cię do bycia w TERAZ z tym, co jest.

„Prawda nie znajduje się w jakimś odległym miejscu, lecz tkwi w patrze-
niu na to, co jest”. Jiddu Krishnamurti”
”
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16. RADOŚĆ

Radość jest dookoła. Przychodzi do nas w zwykłych i niezwykłych 
chwilach. W powiewie wiatru, w miękkiej poduszce na kanapie, w uśmiechu 
przechodnia mijanego na ulicy. Kiedy jesteśmy zbyt zajęci gonieniem za nie-
zwykłymi wydarzeniami, możemy przeoczyć okazję do codziennej radości.

Chcemy Cię dzisiaj zaprosić, byś w wielości zadań, ról i terminów dał/
dała sobie chwilę na zatrzymanie się i zapytanie siebie:

• Co mnie dziś zadziwiło?
• Co mnie dziś ucieszyło?
• Co mnie dziś zainspirowało?

W każdym dniu jest coś, co niesie w sobie te jakości. Pytanie tylko, na ile 
zauważasz jakąś zwykłą rzecz czy wydarzenie, które będzie okazją do ra-
dości czy ucieszenia się? Pamiętając praktykę wdzięczności czy uśmiechu, 
zadaj sobie te pytania:

• Gdzie w moim życiu jest już obecna radość?
• Co mogę zrobić, by sprawić sobie dzisiaj radość?
• Co wybieram zrobić, by inni poczuli radość?
• Czy mogę o tym pamiętać codziennie?
• Co się dzieje we mnie teraz?
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17. TWOJE CIAŁO ZNA ODPOWIEDŹ

Emocje pojawiają się i odchodzą. Czasem są przyjemne, czasem nie, 
lecz zawsze jest to przejaw życia w każdym z nas. Smutek to informacja o 
jakiś niezaspokojonych potrzebach, a np. radość - o zaspokojonych. Każde 
uczucie to informacja. Pytanie, czy sobie na nią pozwalasz?

Na ile dajesz sobie przestrzeń, by słuchać swojego ciała? By być z emo-
cjami? Twoje ciało zna odpowiedź. Ono wie, co jest dla niego w danej chwili 
ważne, czego doświadcza. Posłuchaj go. Zauważ, jakie sygnały wysyła do 
Ciebie Twoje ciało. Nic nie zmieniaj, po prostu obserwuj. Zauważ swój od-
dech. Może gdzieś w ciele jest napięcie, może gdzieś jest teraz uczucie 
ciepła lub zimna. Może gdzieś czujesz rozluźnienie...
Pozwól sobie z tym być, bez oceniania, chęci zmiany, z obecnością i cie-
kawością. Być może nawet bez zrozumienia i pełnej wiedzy, co się dzieje. 
Choć na chwilę bądź z tym, co teraz jest z Tobą, a jest - ciało.

Kilka razy w ciągu dzisiejszego dnia zapytaj swoje ciało - swojego wier-
nego i oddanego przyjaciela, który całe życie (dotychczasowe i przyszłe) 
idzie z Tobą, na dobre i na złe:

• Jak się miewasz dzisiaj, mój wierny przyjacielu, moje ciało?
• Czego dzisiaj, moje ciało, doświadczasz?
• Czego potrzebujesz?

I daj sobie chwilę, by zobaczyć, co się pojawi.
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18. EMOCJE SĄ DROGOWSKAZAMI

Bycie rozzłoszczonym jest postrzegane bardzo często przez innych i 
przez nas samych jako coś negatywnego. A przecież złość, a nawet wście-
kłość, to bardzo ważna informacja.

Marshall Rosenberg napisał:
„Gniew uświadamia mi trzy rzeczy:
Nie dostaję czegoś, czego bardzo chcę.
Obwiniam kogoś za to.
I zaraz coś zrobię lub powiem, przez co na pewno tego nie dostanę”.

Uczucia są drogowskazami do potrzeb i zapraszamy Cię, by każde - na-
wet te trudne - witać z akceptacją i ciekawością.

• O czym ważnym chce Ci powiedzieć złość?
• O czym istotnym przypomnieć?
• O co, bardzo dla Ciebie istotnego, zadbać?

Zatrzymaj się i zadaj sobie następujące pytanie, by oswoić i zrozumieć 
swoją złość:

• Co tak naprawdę się wydarzyło, co kto powiedział,  
          zrobił lub nie zrobił?

Następnie z uważnością detektywa trop myśli i oceny, a szczególnie 
wszystkie myśli typu: „powinno się”, „nie powinno się”, „to nie w porządku, 
że…” itp.

Kolejnym krokiem będzie poszukiwanie niezaspokojonych potrzeb – 
czyli tego, co w danej chwili jest dla ciebie ważne, a jest niezaspokojone.
Pod tymi potrzebami kryją się uczucia i nie są one złością – nieraz to smutek, 
a czasem np. bezsilność i wiele innych. 

Jak najczęściej wsłuchuj się w informacje, które chce Ci przekazać 
Twoja złość i proszę traktuj je poważnie. Bowiem niezaspokojone potrzeby, 
zaniedbane granice nie znikają, lecz w najmniej oczekiwanych momentach 
eksplodują. Drogą do okiełznania ich jest regularne bycie z nimi, słuchanie i 
dbanie o to, co mówią - o uniwersalne potrzeby, pragnienia, wartości.
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19. AKCEPTACJA

Akceptacja to stan bez walki, bez napięcia, a za to w przepływie i 
rozluźnieniu. To wcale nie znaczy mówienia zawsze wszystkiemu „TAK”. 
Akceptacja to nie tolerancja - kiedy mówimy czemuś „tak”, a w rzeczywisto-
ści myślimy „nie”. Często tolerujemy coś, aby zyskać aprobatę, wypaść na 
miłego czy kulturalnego człowieka.
W akceptacji nie udajemy. Dajemy spokojne i rozluźnione „TAK” dla życia 
- co może zawierać szczere „tak” lub szczere „nie”. Nie mówimy „tak”, aby 
jakoś wypaść. Nie mówimy „nie” z miejsca lęku czy braku.
Mówimy za to „tak” lub „nie” z miejsca wewnętrznej prawdy, bycia w zgodzie 
ze sobą i Życiem. W zgodzie z naszymi wartościami i celami.
Gdy podążamy taką ścieżką, jest mniej spięcia i zmagania, a za to więcej 
relaksu, rozluźnienia i radości.

Zapraszamy do przyglądania się, jak akceptacja jest obecna w Twoim 
życiu:

• Co się dzieje w Tobie, kiedy mówisz „tak”, myśląc „nie”?
• Jak wówczas odczuwasz to w ciele?
• Co Ci to daje?
• Czego potrzeba, aby myśląc „nie”, powiedzieć „nie”?
• Co by Ci to dało?
• Co się dzieje w Tobie, gdy zadajesz sobie te pytania?

Akceptacja nie dotyczy wybranych aspektów, dotyczyć może wszystkie-
go. I oporu, i braku akceptacji dla niedostatku akceptacji…

• A gdzie w swoim życiu chciałabyś/chciałbyś  
          mieć więcej energii akceptacji?

• Na ile możesz zaakceptować fakt, iż nie wszędzie jeszcze masz  
          tyle akceptacji, ile byś chciał/chciała?

„Szczęście może pochodzić wyłącznie z twego wnętrza i jest wynikiem 
twojej miłości. Kiedy uświadamiasz sobie, że nikt inny nie może sprawić, że 
będziesz szczęśliwy i że szczęście jest owocem twojej miłości, staniesz się 
mistrzem w największej sztuce – sztuce miłości”. Don Miguel Ruiz” ”
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20. NIEDOSTATEK

Miewasz czasem takie dni, że budzisz się rano i zanim postawisz 
stopy na podłodze, bez żadnego zaproszenia z Twojej strony przychodzą 
niemile widziane, acz intensywne myśli: „nie wyspałam się”, „mam za mało 
czasu”, „nie zdążę dziś ze wszystkim”? A potem na zakończenie dnia one 
znowu wkraczają na arenę, grzmiąc, jak przez tubę, o tych wszystkich rze-
czach, których było za mało, nie dość dobrze, za wolno, za późno... Głośno 
brzmi w głowie: „znowu nie ćwiczyłam”, „nie zrobiłam tego, co sobie zapla-
nowałam”, „zawiodłam siebie”. Miewasz takie dni, gdy - częściej niż masz na 
to ochotę - przychodzą MYŚLI O NIEDOSTATKU?
Zauważyłeś/zauważyłaś, że nasza kultura jest kulturą „ZAWSZE WIĘCEJ, 
NIGDY DOŚĆ”?

Wszystko, od miłości i bezpieczeństwa do pieniędzy, traktujemy 
tak, jakby te zasoby były niedostateczne. Spędzamy tak dużo cza-
su, koncentrując się na tym, CZEGO NAM BRAKUJE, czego nie chce-
my lub czego chcemy, a co mają inni. Porównujemy się z wyidealizo-
waną wizją życia innych lub tego, jak nasze życie powinno wyglądać. 
Doświadczamy niedostatku, ponieważ w niego uwierzyliśmy.

Wiara w niedostatek płynie z Twoich przekonań, czyli pewnych syste-
mów myślowych. A gdyby tak zauważyć te myśli i świadomie je zmienić? Ale 
jak je zmienić, skoro tak długo Ci służyły?

Zapisz swoje przekonanie, które chcesz zmienić:
 

………………………………………………………………………………………

A teraz zapytaj siebie (zgodnie z tym, co proponuje Byron Katie w swoje 
metodzie zwanej The Work):

• CZY TO PRAWDA?
• CZY TO JEST ZAWSZE, ZAWSZE PRAWDA?
• JAK REAGUJESZ/JAK SIĘ CZUJESZ, KIM JESTEŚ,  

          GDY DAJESZ TEMU WIARĘ? (tym zdaniom)
• KIM MÓGŁBYŚ/MOGŁABYŚ BYĆ, GDYBYŚ  

          W TO NIE WIERZYŁ/WIERZYŁA?

Ostatni krok na teraz, to odwróć pierwotne przekonanie, a następnie 
znajdź trzy powody, dla których odwrotna myśl jest równie lub bardziej praw-
dziwa od pierwotnej.
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A gdyby tak zaprosić siebie do doświadczania OBFITOŚCI?
A gdyby tak przeżyć życie, zauważając OBFITOŚĆ i doświadczając jej?
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21. ŻYCZLIWOŚĆ DLA SIEBIE

Kochanie siebie - nie oznacza bycia pochłoniętym sobą czy ignoro-
wania innych. Chodzi raczej o przywitanie i uhonorowanie, z całego ser-
ca, siebie jako gościa godnego najwyższego szacunku, jako przemiłego 
towarzysza.

Samo-współczucie, życzliwość dla siebie oraz czuła obecność przy so-
bie są bardzo pomocne w życiu. Idąc za inspiracjami od Kristin Neff, badacz-
ki „self-compassion”, zapraszamy Cię do zadania sobie dzisiaj pytań:

• Jak by to było, wstać rano i otoczyć się ciepłem i serdecznością?  
          Odłożyć na bok wszelkie ocenianie, a w zamian obdarować  
          siebie zrozumieniem i akceptacją? 

• Jak by to było, być uważnym na to, co się dzieje? Zauważać swoje  
          myśli, uczucia, potrzeby i świadomie je obserwować?

• Jak by to było, być w połączeniu z szerszą perspektywą bycia  
          częścią ludzkiej społeczności?

Z założenia, bycie człowiekiem łączy się z akceptacją, że jako ludzie 
bywamy niedoskonali oraz tego, że trudne doświadczenia, wyzwania i zma-
gania są wpisane w naszą ludzką naturę.
Jako ludzie robimy błędy, mamy swoje słabości, nie jesteśmy doskonali, a 
jednocześnie wszyscy pragniemy szczęścia i nie chcemy cierpienia.
A co by było, gdyby w chwilach słabości, kiedy nie działasz tak jak chcesz - 
zamiast się za to winić, czuć wstyd i zmniejszać swoją wartość - popatrzeć 
na siebie z życzliwością? Otworzyć swoje serce na siebie i roztopić trochę 
ten twardy pancerz ciągłego oceniania.

Wszyscy jesteśmy tacy sami, jeśli chodzi o potrzeby i źródłem wszystkie-
go, co robimy jest chęć zadbania o uniwersalne ludzkie potrzeby (odczuwa-
nia miłości, radości, przynależności itp.).

Zapraszamy do bycia dobrym dla siebie. Do przyjęcia swojej niedosko-
nałości. Jesteśmy piękni, odważni i staramy się jak możemy.

• Czego by to od Ciebie wymagało, by zdobyć się na czułość  
          wobec siebie w chwilach, kiedy widzisz swoją niedoskonałość?

• Jak możesz okazać sobie współczucie w chwilach, kiedy nie udaje  
          Ci się być dla siebie dobrą/dobrym?
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„Bycie tu i teraz oznacza zaakceptowanie powolnego procesu ludzkiej 
ewolucji i traktowanie swoich ograniczeń jako ideału”. B. A. Brennan”

”
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22. SZACUNEK

Pytania na dzisiaj:

• Czym dla Ciebie jest SZACUNEK?
• Po czym poznajesz, że szacunek jest obecny?

Daj sobie czas na kilka wdechów, by pozwolić sobie pobyć z tymi pyta-
niami. By zobaczyć, jakie odpowiedzi się pojawią. Nie ma złych czy dobrych 
odpowiedzi - każda z nich ma sens i jest Twoja.

• Co mówisz i robisz, kiedy okazujesz sobie i innym szacunek?
• Na ile w swoim życiu szanujesz siebie?
• Jak sobie sama/sam okazujesz szacunek?

A gdybyś teraz powiedział/powiedziała do siebie: 
„Jestem niedoskonała/niedoskonały i taka/taki pozostanę”. 
„Jestem całkowicie wystarczający/wystarczająca, taki/taka jaki/jaka jestem 
w tej chwili!” 
„Mam prawo do miłości (w szczególności do samego/samej siebie), sza-
cunku, radości i szczęścia”. 
„W danej chwili robię wszystko najlepiej, jak to możliwe”. 
„Daję sobie prawo do tego, aby bez względu na okoliczności, rozluźnić się 
i wpuścić trochę swobodnej przestrzeni do mojego życia i nią oddychać”.
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23. DZIAŁANIE W ZGODZIE ZE SOBĄ

„Jednym z największych wyzwań w życiu jest bycie sobą w świecie, który 
próbuje sprawić, byś był jak reszta”. (autor nieznany)

Co ma największy wpływ na efekty naszych działań? DZIAŁANIA!
Działania wynikają z pragnienia zaspokojenia naszych wewnętrznych po-
trzeb. Wszystkie potrzeby są piękne i uniwersalne dla wszystkich ludzi. Na-
tomiast do zaspokojenia ich wybieramy różne strategie - czyli sposoby za-
spokajania potrzeb. I co więcej, czasem te obrane przez nas strategie nie są 
optymalne i nie pomagają osiągnąć tego, na czym nam zależy.

Zapytaj siebie dzisiaj:

• Jak często zdarzają się w moim życiu sytuacje, kiedy jestem w  
          miejscu lęku, postrzegam życie jako ciężar, a siebie jako ofiarę  
          zewnętrznych zdarzeń?

• Co potrzebuję „sadzić i pielęgnować” w swoim ogrodzie życia, by  
          wyrósł z tego owoc radości, spokoju czy spełnienia? 

Masz tak czasem, że ze wszystkich sił starasz się, aby Twoje życie było 
dobre, a mimo to działasz z miejsca braku zaufania 
czy braku poczucia własnej wartości?
Jaki to wówczas daje efekt?

• A co byś powiedział/powiedziała na pomysł, by poszukać w sobie  
          takiego miejsca, z którego możesz częściej patrzeć na życie  
          z ciekawością, miłością do samego siebie i innych,  
          wdzięcznością i lekkością?

• Czy odnajdujesz w sobie takie wspierające miejsce? Jakie Twoje  
          wybory będą Cię wspierać w drodze w tym kierunku,  
          w którym chcesz podążyć?

• Czego by to od Ciebie wymagało, aby zmienić sposób  
          patrzenia na życie?

• Co wówczas ewentualnie stracisz?
• Co mogłabyś/mógłbyś zyskać?
• A co, jeśli zostaniesz w tym samym miejscu i nic się nie zmieni?
• Co wybierasz?

„Kiedy zmienisz sposób patrzenia na sprawy, one się zmienią”. Max 
Planck

”

”
”

”
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24. CZY TO EGOIZM? A MOŻE DBANIE Z SERCA?

„Częścią przebudzenia jest to, abyś przeżył swoje życie tak, jak chcesz i 
zrozumiał, że to nie jest egoistyczne”. Anthony de Mello

Miewasz może czasem dylemat, kogo wspierać, o kogo się troszczyć: 
o siebie czy o innych? Pojawia się pytanie: czy mam na pierwszym miejscu 
stawiać siebie czy innych, czy dbać o siebie czy o innych?

Paradoks polega na tym, że potrzebujemy być dla siebie i innych jedno-
cześnie... My bardzo lubimy metaforę masek tlenowych. Pewnie wiesz, że 
kiedy w kabinie samolotu spada ciśnienie i wypadają maski tlenowe, to naj-
pierw zakładamy maskę tlenową sobie, a dopiero potem dzieciom. Dlaczego 
tak? By móc opiekować się innymi, potrzebujemy mieć siły.
Dla nas taki mechanizm postępowania działa nie tylko w samolotach i jest 
metaforą priorytetów w codziennym życiu. By być ciekawą/ciekawym, co u 
dzieci w szkole, wspierać bliskich i co więcej, robić to z radością, lekkością, 
każda/każdy z nas potrzebuje zadbać o siebie. Ktoś może nazwie to ego-
izmem, my nazywamy to dbaniem o relacje.

Czy miewasz też tak, że jak jesteś w dobrej kondycji, masz dostęp do 
wewnętrznych zasobów, to trudne sytuacje wydają się nie tak trudne? Masz 
wtedy więcej cierpliwości, więcej kreatywności i sił do mierzenia się z wy-
zwaniami, złymi humorami bliskich, bałaganem czy innym niespodziankami, 
które przynosi życie?

Dlatego uważamy, że tak ważne jest, by zadbać o siebie, bo wtedy też 
dbamy - nie wprost, lecz z dużą siłą - o nasze relacje, o bliskich, o budowa-
nie świata takiego, jakiego dla siebie i innych chcemy.

Jeśli ty sam/sama nie traktujesz siebie i swoich potrzeb poważnie, to 
może się zdarzyć, że inni też nie będą ich traktować poważnie. Nie czekaj, 
aż ktoś zadba o Ciebie. Już dzisiaj zacznij, krok po kroku, traktować siebie i 
swoje potrzeby z uwagą i szacunkiem.

Choć temat jest poważny, na koniec mamy dowcip z Jasiem w roli 
głównej:
„Mama do Jasia: Jasiu, w życiu najważniejszą rzeczą jest dbać o innych. 
Jaś po chwili zastanowienia: A co robią w tym czasie inni? 
Mama: Jak to co? Też dbają o innych? 
Jaś: A nie łatwiej by było, jakby każdy zadbał o siebie?”.

”

”
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Oczywiście, dbanie o innych jest niejednokrotnie źródłem przyjemności, 
radości i spełnienia, a opieka, troska, uwaga ze strony innych też są nam 
potrzebne. Dają poczucie bycia w kontakcie, bycia uwzględnionym, bycia 
ważnym. Bardziej chodzi o równowagę i umiejętność dawania sobie ciepłej 
obecności i dbania o siebie.

Jak jest dla Ciebie?
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25. DOMEK Z KART OCZEKIWAŃ

„Prawdą jest zawsze to, co się dzieje, a nie nasza opowieść o tym, co się 
powinno dziać”. Byron Katie

Zdarza Ci się żyć oczekiwaniami, wizjami, które powstały w Twoim 
umyśle i które wywierają presję i generują szereg ocen?
Oczekiwania, marzenia czy wyobrażenia, jak powinna wyglądać rzeczywi-
stość mogą być zachętą do pozytywnego procesu kierowania się w stronę 
życia zgodnego z naszymi celami i wartościami. Wtedy nas inspirują i za-
chęcają. Dodają nam odwagi i siły. Powodują, że korzystamy ze swojego 
potencjału, a życie ma sens i cel.

Nasz umysł często angażuje oczekiwania i wyobrażenia do tego, aby 
skupiać się na negatywach, na tym, co nie działa, co jest w naszym życiu 
nie tak. Czego brakuje nam lub innym. To przynosi nam niepokój, frustrację, 
brak energii i negatywne emocje.

Nasze oczekiwania mają to do siebie, że lubią rosnąć i stale budować 
nowe piętra.
Czy Twoje też tak mają?

Nawyk rozmyślania o tym, co nie jest takie, jak powinno być, powo-
duje też, że nie zauważamy i nie doceniamy tego, co działa i co dobre. 
Zapraszamy Cię do przyglądania się swoim oczekiwaniom.
Mając świadomość, jak działają w Twoim życiu, łatwiej jest przejąć 
nad życiem ster i prowadzić łódź tam, dokąd chcesz, czyli do miej-
sca, które Ci służy, a nie tam, gdzie trzeba czy powinno się być.  
Zachęcamy do sprawdzenia, co się dzieje, kiedy rozmyślamy nad tym, cze-
go nam brakuje i co powinno być inne.

Zapytaj siebie:

• Czy patrzę na siebie i świat realistycznie?
• Na ile to, czego oczekuję od życia, od siebie i innych  

          jest tu i teraz możliwe?
• Czy zdarza mi się oczekiwać, że np. dzieci będą aniołami, bliskie  

          osoby będą umiały rozwiązać każdy problem, a w pracy wszystko  
          pójdzie jak po maśle?

”

”
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• A może oczekuję, że partner czy partnerka będzie tryskać energią,  
          że praca będzie dobrze płatna i satysfakcjonująca, zawsze łatwa  
          i przyjemna, że nigdy nie zachoruję, że wszyscy będą  
          dla mnie mili, a ja nie będę popełniać błędów?

• Czy życie ma tylko wtedy sens, kiedy jest przyjemne?

Zapytaj siebie: CZY TAK MA WYGLĄDAĆ ŻYCIE? Różowo, cukierkowo, 
łatwo, dobrze, przyjemnie…

Czasem tak, ale czasem zupełnie inaczej. Czasem bliscy bywa-
ją nerwowi i nieprzyjemni czy chorzy, dzieci sprawiają trudności i ro-
bią bałagan, ja czasem budzę się z poczuciem, że wszystko jest do 
niczego. Takie też bywa życie. Może mogę przyjąć życie w całości? 
Razem z tym, że czasem jest kanciaste, pomarszczone, niewygodne?

Jeśli pojawia się sytuacja, emocja czy myśl niepożądana,niechciana czy 
nielubiana zatrzymaj się i zobacz, co się dzieje w Tobie.
Jakie myśli, oceny, odczucia w ciele się pojawiają? Może ta sytuacja przypo-
mina Ci o czymś ważnym.

Miewasz tak lub podobnie, że jeśli zachorujesz, uznajesz, że coś jest 
z Tobą nie tak? Jeśli sprawy nie układają się zgodnie z oczekiwaniami, 
to coś jest nie tak? A co, jeśli to właśnie jest jak najbardziej TAK. Czy znasz 
kogoś, kto nigdy w życiu nie zachorował, kto nigdy nie przeżył sytuacji, która 
była wyzwaniem i wreszcie, czy znasz kogoś, kto nigdy nie umrze?

I Ty, i każda/każdy z nas - jesteśmy ludźmi. Mamy uniwersalne i wspólne 
dla wszystkich ludzi uczucia, potrzeby. Mamy ciało, które z biegiem czasu 
się zmienia. To, co czujemy i to, co przeżywamy wydarza się też innym lu-
dziom i to jest jak najbardziej okej - to element życia.

Zapytaj siebie:

• Czy mogę zobaczyć, że być może to, co przeżywam  
          nie jest przyjemne, ale ja jestem ok?

Nie musisz się winić za to, że np. jesteś chory/chora czy zmęczony/zmę-
czona lub kiedy doświadczasz lęku. Jesteś człowiekiem, więc będziesz tego 
doświadczać. Będziesz czuć i doświadczać życia.
Nie musisz natychmiast czegoś zrobić, żeby czuć się dobrze, bo czasem nie 
można nic zrobić. Możesz tylko lub aż przestać się zmagać i być z tym, co 
i tak jest.
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• Co się dzieje, kiedy zauważysz, co się w Tobie dzieje i nie pójdziesz  
          za nawykiem umysłu, aby odnaleźć natychmiastowe rozwiązanie?

Możesz, na przykład położyć sobie dłoń na sercu i powiedzieć: „Teraz 
jest mi trudno i czuję opór przed zgodą na to, czego doświadczam. To jest 
zupełnie naturalne. Daję sobie pozwolenie na bycie człowiekiem”.

Zapytaj siebie: CO SIĘ DZIEJE W TOBIE TERAZ?

„Gniew rodzi się tylko z niespełnionych pragnień. Nie oczekuję niczego 
od innych ludzi, toteż ich postępowanie nie może być sprzeczne z moimi 
życzeniami”. Sri Jukteśwar”

”
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26. POZWOLENIA NA CO DZIEŃ

„Niedoskonałości to nie to samo, co nieudolności czy braki. One są po 
to, aby przypomnieć nam, że wszyscy tak mamy i jesteśmy w tym razem”. 
Brene Brown

W języku polskim „pozwalać sobie” jest określeniem pejoratywnym.
W mowie potocznej oznacza „pobłażać sobie, robić rzeczy, których nie po-
winno się robić”. Dziś chcemy zaprosić Cię do spojrzenia na to określenie w 
zupełnie innym świetle.

Brene Brown, specjalistka od wstydu i wrażliwości, od której dużo się 
uczymy (autorka m.in. bestsellera „Dary niedoskonałości”), opowiada, że 
zawsze, kiedy staje przed wyzwaniem czy ma trudny dzień, pisze sobie na 
karteczkach „pozwolenia”. Są one niejako akceptacją jej niedoskonałości. 
Przytuleniem swoich obaw czy lęków. Te karteczki ma zawsze przy sobie i 
kiedy potrzebuje, wyjmuje je i czyta.

Takie postępowanie może na pierwszy rzut oka wydać się in-
fantylne. Często jesteśmy uczeni, że najlepiej być zawsze twar-
dym i walczyć z lękami. Autorytety w dziedzinie rozwoju osobiste-
go, jak i wyniki badań naukowych, przekonują nas do czego innego. 
Zauważanie własnych niedoskonałości i życzliwy do nich stosunek sprawia, 
że stajemy się spokojniejsi, odważniejsi i bardziej skuteczni.
Kiedy stajesz przed trudną sytuacją lub po prostu masz gorszy dzień, napisz 
na kartce, na co dajesz sobie pozwolenie.

Na co dzisiaj mogę i potrzebuję dać sobie pozwolenie?
Może na bycie niecierpliwym/niecierpliwą, zmęczonym/zmęczoną, rado-
snym/radosną bez względu na okoliczności, delikatnym/delikatną, nudnym/
nudną, dziecinnym/dziecinną, niepewnym/niepewną? 
Czy mogę wypowiedzieć to głośno: „Pozwalam sobie dziś na bycie…”?
Co się dzieje we mnie, gdy to powiem?

W pozwoleniu nie chodzi o to, żeby rozbudzać lęki. Intencją w tym proce-
sie jest akceptacja bycia normalnym człowiekiem, takim jak wszyscy. Z nie-
doskonałościami, z lękami, z gorszym stanem w danym momencie. Intencją 
pozwoleń jest bycie swoim przyjacielem. Wsparcie siebie. Pozwolenia to 
jak powiedzenie do siebie: „Widzę, że jest Ci trudno, widzę, co czujesz, 
jestem z Tobą, możesz na mnie liczyć, zasługujesz na wartość i miłość 
bezwarunkowo”.

”
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Zapytaj siebie:

• Jaka niedoskonałość potrzebuje być zauważona  
          i potraktowana z życzliwością dzisiaj?

• Jakie pozwolenie pomoże mi dzisiaj w wyzwaniach?
• Jakie pozwolenie jest dziś dla mnie ważne?
• Kiedy i jak pragnę dawać sobie pozwolenia?
• Kto mi może w tym pomóc?
• Jak mogę o nich pamiętać?
• Co się ze mną dzieje, kiedy daję sobie pozwolenie  

          na bycie niedoskonałą/niedoskonałym?
• Co się dzieje, kiedy nie daję sobie takiego pozwolenia?
• Co się dzieje teraz we mnie?

„Zauważanie swoich niedoskonałości nie umniejsza siły, a pokazuje od-
wagę”. Erin Andrews”

”



MÓWIĘ SOBIE: TAK
64



MÓWIĘ SOBIE: TAK
65



MÓWIĘ SOBIE: TAK
66

27. DZIEŃ OCHRONY ŻUBRA

“Zaufanie rodzi się nie wtedy, kiedy oferujemy pomoc, ale kiedy o nią 
prosimy”. Simon Sinek

Pewnego dnia (takiego z rodzaju: wszystko jest dla mnie wysiłkiem i nie 
wiem, jak to ogarnę), moi synowie przypomnieli mi scenę z filmu „Chłopaki 
nie płaczą”, gdzie pada tekst: „To nie jest żubr, żeby go trzymać pod ochro-
ną”. I wtedy przyszło mi do głowy, że chyba każdy z nas ma czasem taki 
dzień: właśnie CHCĘ być żubrem - chcę mieć dzień „pod ochroną”.

Bycie uważnym na to, jak się czuję i co się ze mną dzieje, pozwa-
la na zadbanie o swoje potrzeby. Kiedy wymagamy od siebie lub in-
nych, aby zawsze być w pełni sił, zawsze w gotowości do pracy, czy 
pomocy innym, zawsze sprawni, zawsze z energią, możemy nie za-
uważyć, kiedy potrzebne jest zatrzymanie, posłuchanie swojego  cia-
ła, chronienie siebie czy proszenie o wsparcie. Wszyscy mamy takie 
dni, kiedy potrzebujemy chronić siebie lub poprosić kogoś o troskę. 
Kiedy jesteśmy w pełni sił i możemy komuś pomóc, czujemy się dobrze.
Często niechętnie prosimy innych o pomoc czy dzielimy się swoimi trud-
nościami. Jak udowodniła Brene Brown w swoich wieloletnich badaniach, 
właśnie kiedy pokazujemy swoją wrażliwość, jesteśmy prawdziwie odważni.

Kiedy możemy sobie nawzajem dawać „dzień żubra”, wtedy tworzy się 
między nami zaufanie, więź. Wtedy nawet trudny dzień może być piękny, 
poruszający i pełen życzliwości.

Czy mogę w mojej rodzinie, zespole w pracy, z przyjaciółmi czy tylko 
sama/sam dla siebie zaproponować, że raz na jakiś czas każdy może być 
„żubrem”, może być pod ochroną innych lub samego siebie.
Może dostać wyjątkową dawkę empatii, życzliwości i ciepła. Dzień, kiedy 
może o coś poprosić czy podzielić się z kimś jakąś potrzebą.
Jak to dla ciebie brzmi?

• Jak możesz rozpoznać u siebie czy u kogoś,  
          że potrzebuje tego dnia być „żubrem”?

• Co byłoby dla Ciebie ważne takiego dnia?
• Jak możesz zadbać o siebie w „dniu żubra”?
• Komu możesz zaproponować wprowadzenie „dnia żubra”?
• Co się dzieje teraz?

”
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„Wiedzieć, kiedy poprosić o pomoc - to oznaka dojrzałości”. Dennis 
Wholey”
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28. SAŁATKA OWOCOWA

„Harmonia wypływa z integracji. Chaos lub sztywność pojawiają się, kie-
dy integracja jest zablokowana”. Dan Siegel

Dziś chcemy podzielić się koncepcją INTEGRACJI wg Daniela Siegala 
(neurobiolog i psychiatra, twórca Interpersonalnej Neurobiologii). Integracja 
to proces, w którym różniące się od siebie części nawiązują ze sobą połą-
czenia i w ten sposób tworzą całość. 
Wtedy właśnie układ jest w równowadze, w swoim najwyższym potencja-
le. Jeśli proces łączenia się różnorodnych części nie zachodzi, wtedy układ 
popada w sztywność lub chaos. Choć koncepcja ta jest oparta na matema-
tycznej teorii układów złożonych, świetnie pasuje do pojedynczych ludzi jak 
i społeczności.

Kiedy myślimy o jakimkolwiek złożonym układzie - czy jest to nasz we-
wnętrzny świat czy rodzina i przyjaciele, czy społeczności - mamy wrażenie, 
że ta koncepcja w sposób prosty i głęboki opisuje dobrostan. Kiedy różniące 
się od siebie elementy/osoby/grupy społeczne znajdują połączenia, wtedy 
całość jest w równowadze i w swoim najwyższym potencjale. Koncepcję tę 
można zobrazować następująco: każdy układ działa najlepiej, kiedy jest po-
dobny do sałatki owocowej - gdzie można wyczuć smak i zapach każdego 
owocu, a nie do smoothie - gdzie wszystko jest zmiksowane i ujednolicone.
Taka interpretacja integracji w oczywisty sposób zachęca do szacunku, em-
patii, uznania i brania pod uwagę bogactwa różnorodności. Tak pojętą inte-
grację możemy stosować w odniesieniu do siebie i innych.

Każdy z nas może rozpoznać w sobie różne kawałki, części.
Jakaś część nas może się czegoś lękać, inna jest zdeterminowana, jeszcze 
inna się złości. Nie wszystkie zawsze lubimy i nie wszystkie mają dla nas do-
bre rozwiązania. Według Siegela, nasz wewnętrzny system będzie działać 
najlepiej, kiedy zgodzimy się na to, że różne części są obecne i będziemy 
budować sieć połączeń między wszystkimi naszymi kawałkami. Będziemy z 
nimi w kontakcie. Uznanie ich obecności oraz tego, że mogą nas informować 
o czymś ważnym, nie znaczy, że mają nami kierować. Możemy jednocześnie 
zauważać wszystkie obecne w danej chwili nasze części (te, które lubimy i 
te, mniej ulubione) i dokonać własnego wyboru co do działania.

To samo dotyczy kontaktów z innymi. Zdarza się, że mamy odmienne 
zdanie od kogoś i uważamy, że trzeba wszystko uwspólnić.
Wtedy często przyjmujemy, że jeśli on ma rację, to ja się mylę. Co ozna-
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cza, że on wygrał, a ja przegrałem/przegrałam. W takim podejściu relacje są 
wieczną walką i zmaganiem. Obroną lub atakiem. 
Koncepcja integracji przybliża nas do sytuacji wygrany-wygrany. 
W takiej koncepcji nie chodzi o jednolitość czy przekonywanie się, 
ale o budowanie kontaktów i więzi między jednostkami, które róż-
nią się od siebie. Ta różnorodność jest potrzebna każdemu ukła-
dowi do rozwoju i wzrostu. Potrzebna jest nam do dobrostanu.

Możemy objąć różne części nas samych. Możemy znaleźć połączenia z 
innymi jednocześnie różniąc się od nich. Możemy wypracowywać rozwiąza-
nia, które biorą pod uwagę wszystkich członków społeczności.

Zapytaj siebie:

• Co pozytywnego może wnieść taka wizja w moje życie?
• Co jest dla mnie wyzwaniem w takiej wizji?
• Co chcę nowego włączyć do mojego codziennego życia,  

          aby wprowadzać integrację?
• Jak bym się czuła/czuł ze sobą w świecie,  

          gdybym dążyła/dążył ku integracji?
• Co się dzieje teraz?

„Cały postęp możliwy jest, ponieważ ludzie mają odwagę różnić się od 
siebie”. (autor nieznany)”
”
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29. CHWILA RADOŚCI

„Radość nie mieszka w przedmiotach, ona mieszka wewnątrz nas”. (au-
tor nieznany)

Dziś zapraszamy Cię do świadomego skupienia się na tym, co daje 
Ci radość.

Nasze mózgi mają tendencje do skupiania się na negatywach. Ta skłon-
ność potrzebna jest nam do przetrwania. Niestety jednocześnie obniża 
jakość naszego życia. Dlatego potrzebujemy każdego dnia świadomie do-
świadczać radości. Nie lekceważąc problemów czy trudności, dajmy sobie 
czas, każdego dnia, na chwilę radości.

Sprawdź:

• Z czego mogę się dzisiaj ucieszyć (małego lub dużego)?  
          Dobrej herbaty, słońca, miłej rozmowy?

• Jakie wspomnienie może mnie dziś ucieszyć?
• Jaki obraz mogę przywołać w wyobraźni, by sprawił mi radość?
• Co jest radosne teraz?
• Co było radosne w przeszłości?
• Co może być radosne w przyszłości?
• Czy mogę się ucieszyć radością innych?
• Czy mogę na chwilę zatrzymać się na tym odczuciu?  

          Pobyć z radością, a może stać się radością? Oddychać radością?
• Jakie mogę wypracować własne sposoby na codzienną radość?
• Co się dzieje teraz we mnie?

„Radość nie przydarza się nam po prostu. Potrzebujemy zdecydować się 
na radość i wybierać ją codziennie”. Henri J.M. Nouwen

”

”
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30. ŻYCIE TO NIEUSTANNY FILM PRZYGODOWY

Mamy nadzieję, że ta 30. dniowa podróż „MÓWIĘ SOBIE: TAK” po-
mogła Ci lepiej siebie poznać i zaprzyjaźnić się ze sobą. 
Co Ty na to, by nie starać się już więcej imponować sobie, lecz od dzisiej-
szego dnia podjąć decyzję bycia wystarczającym/wystarczającą takim/taką, 
jaki/jaka jestem?

Być może, tak jak wielu ludzi, nadal gdzieś w skrytości ducha liczysz, że 
pewnego dnia idealna wersja Ciebie się objawi, jeśli tylko … (i tu wstaw całą 
listę warunków) się zdarzy?
My mamy pełną wiarę i zaufanie, że idealna wersja Ciebie to TY teraz.
Wszystko już teraz jest z Tobą w porządku.
Zgodzisz się z nami, że niemożliwe jest dotrzeć w swym życiu do miejsca, 
gdzie wszystko będzie rozwiązane i przewiązane kokardką.
Nie ma w życiu „końcowej sceny”, tylko stale trwający film przygodowy, na 
zawsze nierozwiązany. Lubimy słowa Jona Kabat-Zinna: „Nie możesz po-
wstrzymać fal, ale możesz nauczyć się surfować”.

Czas nauczyć się kochać ten swoisty bałagan swojego życia, jego 
stale zmieniającą się naturę, jego nieprzewidywalność. Jak by to było, 
być ciszą i akceptacją w środku burzy? Szeroko otwartą przestrze-
nią, w której zarówno radość, jak i niepokój, spokój i lęk, nuda i obfi-
tość mogą przychodzić i odchodzić jak fale na oceanie. Nie ma pro-
blemu, jeśli rozpoznajesz siebie jako przestrzeń dla tego wszystkiego. 
Dlatego zapraszamy, byś zapytał/zapytała siebie:

• Co czuję, gdy uświadamiam sobie, że w życiu nie chodzi  
           o załatwienie wszystkich problemów?

• Jak by to było, choć przez chwilę, stawać się przestrzenią  
           dla wszystkiego, co się w Tobie wydarza?

• Co się dzieje w Tobie, gdy czytasz te słowa?
• Jak by to było, pozwolić sobie na bycie odpowiednim/odpowiednią,  

           wystarczającym/wystarczającą takim/taką, jaki/jaka jesteś?

„Życie to nie jest coś, co ci się przydarza. To coś, co sam tworzysz, cały 
czas”. Rebecca Stead”
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Charles Chaplin o swoim życiu

„Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, 
uświadomiłem sobie, 
że emocjonalny ból i cierpienie są tylko ostrzeżeniem dla mnie,
żebym nie żył wbrew własnej prawdzie.
Dziś wiem, że to się nazywa
AUTENTYCZNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, zrozumiałem,
jak żenujące jest dla innych, gdy narzucam im własne pragnienia,
wiedząc, że ani nie nadszedł odpowiedni czas,
ani tamta osoba nie jest na to gotowa,
nawet, jeśli byłem nią ja sam.
Dziś wiem, że to się nazywa
SZACUNKIEM DO SAMEGO SIEBIE.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem tęsknić za innym życiem i mogłem dostrzec,
że wszystko wokół mnie stanowi zaproszenie do rozwoju.
Dziś wiem, że to się nazywa
DOJRZAŁOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, zrozumiałem,
że zawsze i we wszystkich okolicznościach
jestem we właściwym momencie i we właściwym miejscu
i że wszystko, co się dzieje, jest właściwe.
Od tamtej pory mogłem być spokojny.
Dziś wiem, że to się nazywa
WEWNĘTRZNĄ PEWNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem ograbiać się z wolnego czasu
i przestałem tworzyć kolejne wielkie plany na przyszłość.
Dziś robię tylko to, co sprawia mi radość i przyjemność,
co kocham i co sprawia, że moje serce się uśmiecha.
I robię to na swój sposób i we własnym tempie.
Dziś wiem, że to się nazywa
RZETELNOŚCIĄ.



Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, uwolniłem się
od tego wszystkiego, co nie było dla mnie zdrowe.
od potraw, ludzi, przedmiotów, sytuacji i od wszystkiego,
co wciąż odciągało mnie ode mnie samego.
Na początku nazywałem to „zdrowym egoizmem”
Ale dziś wiem, że to
MIŁOŚĆ DO SAMEGO SIEBIE.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem chcieć zawsze mieć rację.
Dzięki temu rzadziej się myliłem.
Dziś wiem, że to się nazywa
SKROMNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
wzbraniałem się przed życiem w przeszłości
i troską o własną przyszłość.
Teraz żyję chwilą, w której dzieje się WSZYSTKO.
Żyję więc teraz każdym dniem i nazywam to
DOSKONAŁOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, uświadomiłem sobie,
że moje myślenie może uczynić ze mnie chorego nędznika.
Kiedy jednak zwróciłem się do sił mojego serca,
mój rozum zyskał ważnego wspólnika.
Ten związek nazywam dziś
MĄDROŚCIĄ SERCA.

Nie musimy już się obawiać sporów,
konfliktów i problemów z samymi sobą i z innymi,
ponieważ nawet gwiazdy wpadają na siebie, tworząc nowe światy.
Dziś wiem, że
TO JEST WŁAŚNIE ŻYCIE!”








