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JESTEM SOBĄ!
Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest. 

                                                                                        - Malcolm S. Forbes

Twoja droga do zmiany, gdzie jej początek?

Nasze życie to wybory. Wybieramy, co zrobimy, a czego nie,  jak się
zachowamy, co powiemy. Ciągle podejmujemy jakieś decyzje.             
 Nawet brak decyzji też nią jest, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego
sprawę. 
Gdy nam się coś nie podoba czasem nie mamy sił i chęci, by nad tym
pracować, by zmienić. Bywa, że odchodzimy, mówimy "to nie to" i szukamy
nowej, teoretycznie lepszej drogi. 

Czasem nie mogąc poradzić sobie z ciężarem wyboru chcemy, by ktoś
wybrał za nas, wyręczył, wskazał kierunek... Bo tak łatwiej, bez brania
odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Ale czy naprawdę? 
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Zachowujemy się tak w różnych sytuacjach
i obszarach. Związek z partnerem, relacje rodzinne 
i w pracy, kontakty ze znajomymi, przyjaciółmi. 
Ba! Nawet gdy sprawa dotyczy nas samych czasem
postępujemy tak, jakby chodziło o kogoś obcego.
Jakbyśmy oglądały jakiś film w którym, "na szczęście",
to nie my musimy decydować. 
Przecież scenariusz został napisany!



Zachowując się tak zapominamy, że:
- jest w życiu taka podróż której nikt za nas nie odbędzie;
- jest w życiu taka relacja, której nikt za nas nie przeżyje;
- jest w życiu taki związek, który trwa najdłużej, z którego nie uciekniemy,
którego nie porzucimy. 
Nie damy rady się wyprowadzić, trzasnąć drzwiami i odejść, rozwieść się,
porzucić, zostawić bez słowa... to związek z samą sobą.

A jak wygląda Twoja droga do siebie?

Niezależnie jednak jaka ona jest, trudna czy łatwa to jedna z najbardziej
niezwykłych podróży w naszym życiu. Wiedzie bowiem do siebie.
Do prawdy, spełnienia, szczęścia, do wolności! 
Jeśli odważysz się ją przeżyć w zgodzie ze sobą czeka Cię nagroda. 
Nie tylko dobre, bo spełnione życie na zewnątrz, ale przede wszystkim
poczucie spokoju i spełnienia, które przepełni Twoje wnętrze!

Bardzo różne bywają to
podróże. Czasem jakby życie

jakoś samo nas niosło. 
Może to długa i mozolna
droga, ale bez większych

zakrętów i wybojów. 

 

Jednak dla wielu z nas ta
podróż wcale nie jest tak
łatwa. Czasem idziemy 
na oślep, schodzimy z

obranego kursu, gubimy się,
błądzimy we mgle... 
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1.  Zdobywam wiedzę o sobie - wiem kim jestem, czego pragnę i do czego
dążę. Poznaję swe tęsknoty i marzenia. Odkrywam czym w życiu się
kieruję - jakie są moje wartości i przekonania. Buduję świadomość siebie
samej. 

2.  Akceptuję kim jestem - godzę się z przeszłością, by zyskać energię do
budowania przyszłości. Wiem, że życie dzieje się w chwili obecnej.
Doceniam siebie w tu i teraz, by iść dalej.

3. Jestem sobą!

Każdy z etapów to ważny krok, by być bliżej siebie. Krok, który ma swój
czas i który trzeba wykonać. Nie ma drogi na skróty. Wszystkie zaś razem
tworzą naszą podróż.
Podczas tej drogi nie raz pogubisz się. Gdy będziesz czuła: "Tak, mam to!"
znów może się wydarzyć coś, co sprawi, że w siebie zwątpisz, że będziesz
się zastanawiała: "Ale o co chodzi?!"
Każde jednak potknięcie, po którym wstaniesz, by pójść dalej to cenna
lekcja pokory. Lekcja, która umocni Cię w przekonaniu, że jesteś na
właściwej ścieżce i już nie chcesz z niej zejść! 

Wracam do siebie - ale jak?

Niezależnie od tego, jak długa i skomplikowana jest Twoja podróż do siebie
wiedzie ona przez trzy etapy. Warto postawić pierwszy krok, a potem kolejny
i kolejny. Powoli, z cierpliwością i wyrozumiałością względem siebie. 

Wracam do siebie - etapy
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Znam swoje tęsknoty i marzenia.
Jestem świadoma swoich wartości – wiem, co napędza mnie
do działania.
Znam swoje przekonania.
Umiem określić swoje mocne i słabe strony.
Wiem, co mnie napędza do działania, a co stopuje.
Mam świadomość, które opinie o mnie samej są moje, a które
pochodzą od innych.

Jestem świadoma, że mam "plusy ” i "minusy”.
Toleruję, a nawet zaprzyjaźniam się z tym, czego w sobie nie
lubię. Z akceptacji czerpię siłę i energię do zmiany.
Buduję na sobie, a nie na opinii ze świata zewnętrznego (choć
przyjmuję ją z otwartością).
Godzę się z przeszłością - to jest konieczne, by iść dalej,
akceptuję swoją historię. To ona zawiodła mnie tam, gdzie
jestem dziś.
Pozwalam sobie czuć emocje. Akceptuję je i wiem, co z nimi
zrobić.

- Szanuję i kocham kogoś, kogo znam - SIEBIE!
Z tej akceptacji i miłości czerpię energię do życia,
działania. Do dzielenia się sobą ze światem
i do przyjmowania tego, co moje życie niesie.

Wracam do siebie - etapy

= Odpuszczam sobie i z otwartością
przyjmuję to, kim jestem!

Zdobywam wiedzę o sobie

Akceptuję siebie

Jestem sobą!
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= Wiem, kim naprawdę jestem!
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Powrót do siebie - na jakie sfery życia wpłynie
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Dobre relacje ze sobą

Dobre
relacje  w pracy, 

ze znajomymi,
przyjaciółmi

Dobre
relacje  

z partnerem

Dobre
relacje  

z dziećmi
 i rodziną

Odwaga
do

zmian



Dobre
relacje  

z partnerem

Wypisz wszystko to, za co siebie doceniasz i co w sobie lubisz. 
Nie cenzuruj, nie myśl co powiedzą inni. Trudne? Wymień zatem choć   
 jedną rzecz, ale zrób to codziennie. 
Np.: "mam ładny uśmiech", "umiem słuchać innych", "można na mnie
polegać"...
Nie odkładaj kartki gdzieś daleko, miej ją przy sobie i pisz, pisz śmiało.

Jeśli masz partnera i/lub dzieci zaproś ich do poszukiwania piękna w sobie.
Oni też potrzebują samoakceptacji. A Ty słysząc od bliskiej Ci osoby, że na
przykład Twój brzuch jest wyjątkowy, bo miękki i można się do niego
przytulić, spojrzysz na siebie inaczej. Myśli, że jest "za duży", "nie taki"
znikną. Nie wierzysz? Spróbuj! 

              ĆWICZENIE
Weź kartkę papieru, coś do pisania i stań przed lustrem. 
Nie wieczorem, nie za chwilę. Teraz!
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Jestem sobą - czas działać!
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Dobre relacje ze sobą

To co? Nie czekaj! Zrób pierwszy krok. Dzisiaj! To Twój czas!

W materiale wykorzystano zdjęcia: Photo by Mohamed Nohassi on Unsplash (str. 1), Photo by Jon Flobrant on
Unsplash (str. 3, zdjęcie lewe, str. 5), Photo by Katie Moum on Unsplash (str. 3, zdjęcie prawe). Motywy graficzne -
Canva (str. 2, 6, 7, 8).

https://unsplash.com/@coopery?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@jonflobrant?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/road?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@katiemoum?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/road?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dobre relacje ze sobą

Dobre
relacje  

z partnerem

dowiesz się czym jest samoakceptaja, czym nie jest i na czym polega
paradoks samoakceptacji;
poznasz swoje wartości i nauczysz się budować na nich swoje życie;
dowiesz się czym są przekonania, jak na nas wpływają, poznasz które
są dla Ciebie zbędnym balastem, a które uskrzydlają podczas
życiowego lotu;
poznasz etapy powrotu do samoakceptacji;
nauczysz się jak odczytywać emocje w swoim ciele;
dowiesz się czym jest wewnętrzne dziecko, dziecko słońca i cienia. 

Jeśli zainteresował Cię temat i chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy
do lektury naszego e-booka: "Jestem sobą":

W każdym z powyższych tematów przekażemy Ci praktyczną wiedzę         
 i wyposażymy Cię w ćwiczenia, którą pozwolą Ci wyruszyć w drogę do
siebie, zaakceptować i ukochać na nowo! 
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Zapraszamy na www.bojestemsoba.pl/sklep
„Jestem sobą"

Poradnik o Twojej drodze do życia w zgodzie ze sobą i światem zewnętrznym. 
 Dziękujemy, że czytasz.
 

Dagmara Lawin & Alicja Stronciwilk 

"Jestem sobą" - E-book



Dobre relacje ze sobą

Pomagamy kobietom wsłuchiwać się w siebie, odkrywać swe
tęsknoty i marzenia i z odwagą iść w ich stronę. By być SOBĄ.

Nasze klientki to zwykłe - niezwykłe kobiety, które nie chcą
czekać na lepsze życie, ale tworzą je sobie same. Towarzyszymy
im w tej wyjątkowej podróży w głąb siebie, w odkrywaniu
swoich potrzeb i odważnemu sięganiu po to, co ważne.
 

Jeśli czujesz, że również w taką podróż chciałabyś wyruszyć,
zapraszamy! 

Dobre
relacje  

z partnerem

   Alicja Stronciwilk
  alicja@bojestemsoba.pl      
  telefon: 503 096 911

Dagmara Lawin 
 

   dagmara@bojestemsoba.pl                 
   telefon: 792 606 210                           

www.bojestemsoba.pl www.facebook.com/BoJestemSoba

©  Dagmara Lawin, Alicja Stronciwilk                                                          www.bojestemsoba.pl


