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KROK NR 1   



Ćwiczenie  1 – Kilka słów o Tobie

To ćwiczenie jest na rozgrzewkę. Poświęć chwilę czasu, aby
uporządkować wiedzę o sobie. Być może, część pytań nie będzie
dla Ciebie nowością, ale dla porządku zapisz odpowiedzi na
wszystkie pytania.
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Wiedza o sobie, to Krok 1, jeśli chodzi o budowanie solidnego
fundamentu poczucia wartości. Dotyczy świadomości przeszłości i
jej wpływu na teraźniejszość, znajomości temperamentu, motywa-
cji, marzeń oraz własnych ograniczeń.

Krok 1 – Samoświadomość,

czyli poznanie siebie

Jaki jest Twój ulubiony kolor?

Jakie jest Twoje ulubione jedzenie/kuchnia?

Co robisz, aby się zrelaksować?

Jaki jest Twój ulubiony program, film lub książka?
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Jaka jest Twoja ulubiona muzyka, a jaka Cię relaksuje?

Gdybyś mogła/mógł wybrać dowolne miejsce do zamieszkania, to
gdzie by to było?

Jako młoda osoba kim chciałaś(-eś) być?

Co jest Twoją wymarzoną pracą?

Jakie są Twoje 3 największe osiągnięcia?

Co, do tej pory, było największym wyzwaniem w Twoim życiu?

Co lubisz robić dla przyjemności?

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI



ANNA OSIECKA 5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI 25

Gdybyś mogła/mógł mieć tylko jedno marzenie, co by to było?

Jakie są Twoje mocne strony?

Jakie są Twoje słabe strony?

Czego nowego chciałabyś/chciałbyś spróbować (nowe działania,
zainteresowania)?

Czego się wstydzisz?

O co się najczęściej martwisz?

Gdzie czujesz się najbezpieczniej?
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Co najczęściej mówi do Ciebie Twój „wewnętrzny krytyk”?

Za co jesteś wdzięczna(-y)?

Kiedy czujesz się najbardziej spełniona(-y)?

Co sprawia, że czujesz się szczęśliwa(-y)?

Czego masz nadzieję nauczyć się w przyszłości?

Czego masz nadzieję doświadczyć w przyszłości?
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Co masz nadzieję, że wydarzy się w przyszłości?
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Ćwiczenie 2 - Twój temperament

Temperament jest częścią Twojej osobowości, która jest
genetyczna, wbudowana i zakorzeniony w Tobie.

Zanim zapoznasz się z opisem czterech różnych typów
temperamentu, poświęć kilka minut na sprawdzenie własnego
profilu osobowości. Kiedy wypełnisz czterdzieści pytań zgodnie
ze wskazówkami, przenieś swoje oceny do arkusza wyników i
zsumuj wszystkie liczby. Nikt nie ma w 100% jednego tempera-
mentu, najczęściej wyniki są mieszane.

Ćwiczenie zgodnie z Florence Littauer (źródło – „Personality Plus”)
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 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4Nr

żywy przedsiębiorczy analityczny elastyczny

wesoły przekonujący wytrwały spokojny

otwarty na ludzi
posiadający 

silną wolę
skłonny 

do poświęceń ugodowy

urzekający rywalizujący delikatny opanowany

pokrzepiający zaradny pełen szacunku powściągliwy

pełen zapału samodzielny wrażliwy niewymagający

promotor
nastawiony 

na sukces planujący cierpliwy

spontaniczny pewny zorganizowany nieśmiały

optymista szczery uporządkowany uprzejmy

dowcipny autorytatywny wierny życzliwy

czarujący odważny drobiazgowy dyplomatyczny

pogodny pewny siebie kulturalny stały

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4Nr

inpirator niezależny idealista nieszkodliwy

wylewny stanowczy głęboki cięty

towarzyski działacz meloman rozjemca

rozmowny nieustępliwy grzeczny tolerancyjny

energiczny przywódca lojalny słuchacz

ujmujący szef organizator zadowolony

popularny pracowity perfekcjonista sympatyczny

żywotny śmiały taktowny zrównoważony

buńczuczny apodyktyczny wstydliwy chłodny

niezdyscyplinowany beznamiętny pamiętliwy apatyczny

powtarzajacy się oporny obrażający się małomówny

zapominalski zuchwały kapryśny lękliwy

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

niestały skryty niepopularny odludek

chaotyczny twardogłowy wybredny ociągający się

pozwala na wiele megaloman pesymista bezbarwny

złośnik dyskutant wyobcowany nie mający celu

naiwny denerwujacy szukający minusów nonszalancki

lizus/chce się
przypodobać

pracoholik izolujący się zatroskany

gadatliwy nietaktowny przewrażliwiony bojaźliwy

niezorganizowany dominujący przygnębiony sceptyk

niestały nietolerancyjny zamknięty w sobie obojętny

26

27

28

29

30

31

32

33

34

wtrącający się niecierpliwy niepewny niezdecydowany
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Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4Nr

bałaganiarz manipulant nostalgiczny mamrot

próżny uparty nieufny powolny

głośny pyszałek samotnik leniwy

roztargniony zapalczywy podejrzliwy niemrawy

niespokojny pochopny mściwy dystansujący się

zmienny przebiegły krytykant ugodowy

35

36

37

38

39

40

Suma

w proporcji pół na pół,
dominujący główny typ osobowości z małą domieszką dru-
giego lub 2 pozostałych, 
wyniki rozłożone równo w każdej grupie.

Aby, uzyskać wynik zsumuj całkowitą liczbę odpowiedzi w każdej
z czterech kolumn. Najwyższa punktacja oznacza, że ten typ oso-
bowości jest u Ciebie dominujący. 

Twój wynik:  

Gr. 1: sangwinik - 

Gr. 2: choleryk  - 

Gr. 3: melancholik - 

Gr. 4: flegmatyk - 

Możesz mieć również połączenie typów osobowości. Jeśli, na
przykład Twój wynik to: 10 sangwinik,  10 melancholik i po 5 w
każdym z pozostałych, jesteś sangwinikiem-melancholikiem.

Możliwe wyniki: 
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sangwinik/choleryk
melancholik/flegmatyk

flegmatyk/sangwinik

choleryk/melancholik

sangwinik/melancholik
choleryk/flegmatyk

Istnieją połączenia naturalne oraz połączenia uzupełniające.

a) połączenia naturalne:

b) połączenia uzupełniające:

c) zdarzają się również połączenia przeciwstawne:

W przypadku osobowości mieszanych występują kombinacje cech
z różnych temperamentów. Poniżej znajdziesz opis typów osobo-
wości, aby pomóc Ci bardziej zrozumieć Twój temperament.

Sangwinik
Typowy sangwinik to rozmowny ekstrawertyk  z dużą daw-

ką optymizmu na co dzień. Jest emocjonalny i wylewny.

Praca jest dla niego zabawą, a każde nowe doświadczenie
ekscytujące. Sangwinicy są otwarci i pełni entuzjazmu. 

Mocne strony 

Towarzyski sangwinik to człowiek, który posiada dar przyciągania
do siebie ludzi i jest  duszą towarzystwa. Ma poczucie humoru
oraz pamięć do kolorów. Kontakt ze słuchaczem wzmacnia przez
dotyk. To człowiek emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny, eks-
presywny, wesoły i spontaniczny. Ma zmienne usposobienie i
często żyje dniem dzisiejszym. Jest prostolinijny i często (dla oto-
czenia) zachowuje się jak beztroskie dziecko.
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Z łatwością zyskuje przyjaciół, lubi otrzymywać i dawać komple-
menty. Nie chowa urazy. Jest zazwyczaj podekscytowany i czę-
sto wzbudza u innych zazdrość lekkością swojej postawy na co
dzień.

Słabości 

Jedną z największych słabości sangwinika jest brak determinacji.
Sangwinik rzadko, lub z dużym intencjonalnym wysiłkiem realizuje
założony wcześniej plan. Dużo mówi i przesadnie koloryzuje, miewa
problem ze słuchaniem, często przerywa rozmówcy i odpowiada za
innych. Jest egocentrykiem, często nie dostrzega swoich wad, przez
co może być odbierany jako osoba arogancka, przez otoczenie.
Może mieć kłopoty z pamięcią i dotrzymywaniem słowa, często nie
pamięta nazwisk, imion, dat i miejsc. Bywa niezorganizowany, ce-
chuje go zmienność i nadmierna spontaniczność.

W pracy 

Sprawia bardzo dobre tzw. pierwsze wrażenie. Jest twórczy i bar-
wny. Tryska energią i entuzjazmem. Pobudza innych do współpracy
i oczarowuje współpracowników. Sangwinicy odnoszą największe
sukcesy zawodowe w profesjach, które dają im okazję do konta-
ktowania się z innymi ludźmi i pozwalają na elastyczność. Nie lubią
planów i sztywnej struktury. Nie mają głowy do szczegółów, liczb,
przychodzenia na czas, nie kończą rozpoczętych zdań. Są urodzo-
nymi sprzedawcami, ponieważ zawód ten daje okazję do wykazania
się elastycznością  oraz możliwość przebywania z ludźmi. Osoby
reprezentujące tę osobowość są najlepsze w entuzjastycznych
kontaktach z ludźmi oraz w skupianiu na sobie uwagi innych.
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Choleryk

Choleryk to ekstrawertyk, człowiek czynu, nastawiony na
cel, łatwo podejmujący decyzje, pewny siebie, radzący
sobie z presją otoczenia i czasu. 

Mocne strony 

To urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Posiada nieod-
partą potrzebę zmian, silną wolę i zdecydowanie. Trudno go
zniechęcić, jeśli na czymś mu zależy. Jest niezależny i samowy-
starczalny. Nie ulega łatwo presji otoczenia. Wzbudza zaufanie. Jest
naturalnym liderem i sprawdza się w nieoczekiwanych, stresują-
cych sytuacjach. Przewodzi, organizuje, często ma bardzo dobre
wyczucie w aspekcie strategicznych decyzji. 

Słabości 

Bywa nałogowym pracoholikiem. Nie jest w stanie oderwać się
od pracy, aby odpocząć. Często ma  potrzebę kontroli nad wszy-
stkim, nie pozwala innym na podejmowanie decyzji i organi-
zowanie działań. Posiada niezachwiane przekonanie, że zawsze
ma rację, a pozostali, którzy myślą inaczej, są w błędzie. 

Miewa problem z akceptowaniem  słabości u innych. Miewa
skłonności w kierunku manipulacji. Nie potrafi „obchodzić się” z
ludźmi. Osądza z pozycji siły i pewności siebie, bywa szorstki.
Często nieproszony poprawia błędy. Bywa apodyktyczny. Bar-
dziej przejmuje się konkretnym wynikiem, aniżeli uczuciami ludzi.
Często  przed samym sobą nie jest w stanie przyznać się do
błędu. Słowo przepraszam, uważa za przejaw słabości, w tru-
dnych sytuacjach na 1 miejscu nie chce stracić twarzy. 
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W pracy 

Jest ukierunkowany na osiągnięcie celu. Jest dobrym organiza-
torem, który dostrzega praktyczne rozwiązania. To człowiek
szybki w działaniu. 

Miewa surowe podejście do miejsca swojej pracy. Jego czas
wypełniony jest załatwianiem spraw, bez potrzeby kontaktów
towarzyskich. Uwielbia podejmować wielkie wyzwania, zrobi
wszystko, aby osiągnąć założony cel. Najlepiej pracuje wtedy,
gdy w pełni kontroluje sytuację, ale może swoim zachowaniem
powodować niepewność wśród innych, a także przytłaczać mniej
pewne siebie osoby.  Cholerycy najlepiej sprawdzają się na stano-
wiskach kierowniczych. Osoby reprezentujące tę osobowość są
najlepsze w pracach wymagających szybkich decyzji, w sprawach,
gdzie jest potrzebne natychmiastowe działanie uwieńczone
rezultatem, w dziedzinach wymagających silnej kontroli i auto-
rytetu, działania pod presją czasu. 
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Melancholik

To introwertyk, myśliciel, pesymista perfekcjonista,  często
pełen skrajności. Jego wzloty są najwyższe, a depresje
najgłębsze. 

Mocne strony 

To człowiek głęboki i skłonny do rozmyślań. Posiada analityczny
umysł, jest poważny i zdeterminowany. To osobowość utalento-
wana i twórcza. Osobowość  przejawiająca zdolności artystyczne i
wyczulona na piękno. Perfekcyjny melancholik to typ filozofujący,
poetyczny, wrażliwy na potrzeby innych, skłonny do poświęceń,
sumienny. To idealista, również pod względem doboru partnera
oraz pracy zawodowej. Unika zwracania na siebie uwagi i chętnie
pozostaje w cieniu. To dobry słuchacz, który głęboko troszczy się
o innych i pomaga w rozwiązywaniu problemów. 

Słabości 

Łatwo wpada w "depresję" – czasami trudno odróżnić, kiedy jest
szczęśliwy, a kiedy smutny. W miarę upływu lat coraz częściej
narzeka, życie traktuje ze śmiertelną powagą. Wszystko odbiera
bardzo personalnie i często sam naraża się na przykrości ocenę
otoczenia. Podczas udziału w rozmaitych imprezach, spotkaniach
zniechęca ludzi swoimi negatywnymi reakcjami i krytyczną oceną.
Często doszukuje się krytyki, której nikt nigdy nie wyraził. Ma
tendencję do negatywnego wyobrażenie o sobie. Bardzo dużo
czasu spędza na planowaniu. Ma nierealne oczekiwania stosunku
do siebie oraz innych. Bywa często nieufny i przewrażliwiony.
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W pracy

Podporządkowuje się regulaminom. Jest perfekcjonistą o wysokich
wymaganiach skoncentrowany na szczegółach. Jest wytrwały,
dokładny, uporządkowany i zorganizowany. Łatwo dostrzega pro-
blem i znajduje twórcze rozwiązania.  Lubi wykresy, schematy, wy-
kazy i liczby. Melancholik najlepiej pracuje w pojedynkę. Ceni sobie
ciszę.

Melancholicy preferują pracę analityczną, największe sukcesy
odnoszą tam, gdzie ważna jest precyzja w wykonywaniu zadań.
Zawsze punktualnie przychodzą do pracy, dbają o szczegóły i do-
brze dają sobie radę z długoterminowym planowaniem. 



ANNA OSIECKA 365 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Flegmatyk

Introwertyk, obserwator o łagodnym przyjaznym usposo-

bieniu.  Zarówno mocne strony, jak i jego słabości nie prze-

jawiają się zbyt wyraźnie. Uwielbia harmonię i spokój i za-

wsze dąży do kompromisu.  

Mocne strony 

Flegmatyk to człowiek powściągliwy, niewymagający,  spokojny,
chłodny i opanowany. Jest cierpliwy, zrównoważony, cichy, a
przy tym dowcipny i życzliwy, nie miewa napadów złego humoru,
nie popada łatwo w depresję i nie robi hałasu wokół swojej oso-
by. Emocje skrywa głęboko, potrzebuje czasu, aby się otworzyć.
Flegmatyk jest łatwy we „współżyciu”, często odbierany jest jako
osoba uprzejma i pogodna. To dobry słuchacz, który ma wielu
przyjaciół. Jest współczujący i troskliwy. Lubi obserwować ludzi. 

Słabości 

Nie do końca potrafi się czymś ekscytować, często nie przejawia
żadnego entuzjazmu. Nie lubi zmian i nie odczuwa potrzeby
rozrywki. Przypuszcza, że inni czują tak samo. Sprawia wrażenie
leniwego i odkładającego wszystko na później. Często podświa-
domie liczy, że w ogóle zdoła jej uniknąć. Cierpi na "kompleks
jutra". Potrzebuje od innych bezpośredniego bodźca, ale nie znosi
przymuszania. Unika wywiązywania się z codziennych obowiąz-
ków. Zawsze idzie drogą najmniejszego oporu. Nie lubi podejmo-
wania decyzji. Nie chcąc nikogo ranić, często nie potrafi powie-
dzieć „nie”.
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W pracy 

Jest kompetentny, solidny, spokojny i zgodny. Ma zdolności
administracyjne. Pośredniczy w rozwiązywaniu problemów,  jest
często mediatorem, choć sam unika konfliktów. Dobrze znosi
naciski, gdyż nie jest na nie podatny.  

Bardzo dobrze funkcjonuje w dobrze zorganizowanym miejscu
pracy, gdzie  obowiązki są jasno określone, i gdy wie, co do niego
należy. Pozostawieni samym sobie mogą marnować czas i nie
dotrzymywać terminów. Kiedy pojawiają się problemy, są wspa-
niałymi mediatorami, ponieważ potrafią obiektywnie osądzać
relacje obydwu stron. 

Osoby reprezentujące tę osobowość są najlepsze: w roli mediato-
ra i przywracającego zgodę, w burzliwych sytuacjach, kiedy po-
trzebny jest uspokajający uścisk dłoni, w rutynowych zajęciach,
które innym mogą wydawać się nudne. 
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Schematy/programy myślowe

Wszyscy jesteśmy „programowani” od urodzenia i żyje-

my zgodnie z przekonaniami, które otrzymaliśmy od ro-

dziców lub opiekunów. 

Od momentu narodzin wszystko to, co usłyszałaś(-eś),

wszystko, co pomyślałaś(-eś) i wszystko, co powiedzia-

łaś(-eś) na głos lub do siebie, zostało zapisane w Twoim

mózgu.

Często powtarzane informacje nazywamy „programa-

mi”. Im częściej te programy były powtarzane, tym

silniej są „podłączone” do mózgu/podświadomości.

 Szacuje się, że w ciągu pierwszych 18 lat życia, jeśli
wychowałaś(-eś) się w dość pozytywnym domu, aż 70%

otrzymanych informacji mogło być negatywnych.

Szacuje się, że przez pierwsze 18 lat, aż 148 000 razy
dziecko słyszy słowo „nie” oraz co dla niego na pewno

nie zadziała. Oprócz tego otrzymuje tysiące innych
przekazów, mówiących mu kim jest i co ma myśleć o

otaczającym je świecie*.

Część mózgu – podświadomość, która przechowuje
otrzymane programy, nie zna różnicy między czymś, co
jest prawdą, a czymś, co jest fałszywe.

Zanim przejdziemy do ćwiczeń na początek kilka podstawowych
informacji na temat schematów myślowych.

*Dane na podstawie badań dr Shada Helmstettera, pioniera i jednego z głównych badaczy naszego dialogu wewnętrznego.
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Aż ok. 80-90% programów jest
nieświadomych i całkowicie przed
Tobą ukrytych, chyba że podej-
miesz świadomą pracę nad sobą.

Wszystko, w co wierzysz, co myślisz,

co mówisz i co robisz, jest wynikiem
programów, które otrzymałaś(-eś)
– zarówno od innych, jak i od siebie.

Choć możesz, uważać to za obie-

ktywny obraz świata.

Twoja rozmowa ze sobą w gło-

wie, Twój dialog wewnętrzny, jest
powtórką programów, które już

masz i które są najsilniejsze.

Negatywna rozmowa o sobie jest
połączonym rezultatem negaty-

wnych programów, które otrzy-

małaś(-eś) od innych i tych, które
sama sobie dałaś(eś). 

Ze względu na swoją neuro-

plastyczność, mózg jest tak za-

projektowany, aby nieustannie
przeprogramowywać się przez
całe Twoje życie. Jeśli masz pro-

gramy, które są negatywne i dzia-

łają przeciwko Tobie, możesz je
zmienić. I ten punkt jest najważ-

niejszy!
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Mechanizm schematów myślowych

Model został opracowany przez psychologa Alberta Ellisa, opiera
się o 3 elementy, elementy A B C.  

A - oznacza zdarzenie, które aktywuje Twoje myśli.

B - to, co dzieje się wewnątrz Twojego ciała i umysłu w

odpowiedzi na zdarzenie A. Składa się z Twoich myśli, opinii,

analizy. 

C - to konsekwencje emocjonalne (stres, lęki, ciężki nastrój,
myśli depresyjne, lub bardzo dobry nastrój, poczcie
radości). 

Większość uważa, że wydarzenie A powoduje C. W rzeczywistości
to nasza reakcja/interpretacja B ma znacznie większy wpływ.
Poniżej mała ściągawka do zapamiętania.
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Fakty

Mierzalne zdarzenia, np. samolot się spóźnił, szef dał Ci nowe
zadanie, Twój partner nie odebrał telefonu, itp. Jeśli zapytasz 100
osób na temat jakiegoś faktu, na przykład „Czy samolot ma
opóźnienie?” zazwyczaj otrzymasz jednogłośną, taką samą
odpowiedź. 

Osądy

To znaczenie, jakie nadajemy danemu wydarzeniu. Coś jest dobre,
złe, czyjeś zachowanie jest poważne, lekkomyślne, itp. Osądy
bywają tak silnie, że wielokrotnie uznajemy je za fakty.

Uczucia

To Twoje emocje, doznania, myśli (radość, smutek, zdenerwo-
wanie, przekonania). 

Oczywiście wszystkie te etapy dzieją się w ciągu kilkunastu
sekund i często nieświadomie.
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Abyś mógł(-a) rozpoznać swoje schematy myślowe na najbliższe 2
tygodnie notuj swoje myśli. Codzienny zapis myśli, zajmuje około
piętnastu minut każdego dnia. Możesz to robić pod koniec dnia,
ale sugeruję jednak zapisac kilka razy dziennie zgodnie z tabelą
poniżej.  

Ćwiczenie nr 3 - Dziennik myśli -Twoje schematy
myślowe 
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1

Po przebudzeniu Śniadanie Czas pracy Okolice obiadu
Czas po pracy 

w domu

2

3

4

5

6

7

Dzień Czas przed snem

Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci do głowy po
przebudzeniu?

Co przychodzi Ci do głowy, gdy światła drogowe zmieniają się
na czerwone i stoisz w korku?

Jak reagujesz, gdy Twoje dziecko wraca do domu ze złą
oceną? 

Co przychodzi Ci do głowy, gdy ktoś się z Tobą nie zgadza? 

Jaka jest ostatnia rzecz, o której myślisz przed pójściem spać?
itp.

Pomocnicze pytania do dziennika myśli:

Po ok. 14 dniach Twoja lista do ćwiczenia nr 4 jest gotowa. 
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Etap  1 – zidentyfikuj swoje negatywne przekonania o sobie. 

Przejrzyj swoje zapiski z dziennika myśli. Oddziel fakty, od
osądów. Twoim zadaniem jest odkrycie przekonań na temat siebie
i swoich możliwości. Poniżej mała ściąga dla Ciebie (przekonania
są w grupie analiz, osądów, itp.). 

Ćwiczenie 4 - Zmiana przekonań na swój temat.
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Wszystko, co myślisz lub mówisz, z perspektywy tego, co
nie zadziała, lub co się na pewno nie uda.

Cokolwiek myślisz lub mówisz, co koncentruje się na
Twoich obawach. 

Wszystko, co myślisz lub mówisz o sobie, co koncentruje
się nadmiernie na Twoich wadach (zwróć uwagę,

napisałam nadmiernie, świadomość swoich słabszych
stron jest potrzebna).

Cokolwiek myślisz, lub mówisz, co ogranicza Cię w byciu
sobą.  

Cokolwiek myślisz lub mówisz, co ogranicza Twoją wiarę
w siebie lub Twoją przyszłość. 

Schematy myślowe/rodzaj dialogu wewnętrznego,

który osłabia Ciebie i Twoje poczucie wartości: 
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Chwalenie siebie to próżność.

Nie będę szczęśliwa(-y), dopóki nie zostanie spełniony określony

warunek, taki jak: sukces, pieniądze, miłość, aprobata lub jakieś

osiągnięcie. 

Nie jestem w stanie poczuć swojej wartości, dopóki nie osiągnę…

(wpisz, czego).

Pewnego dnia, kiedy poukładam swoje życie, poczuję się szczę-

śliwa(-y) i spełniona(-y).

To naturalne, że praca, żeby coś osiągnąć, musi być ciężka. 

 Radość i spełnienie daje tylko ciężka praca. 

Nie jestem wystarczająco dobra(-y) w ... (wpisz, w czym).

Analizowanie najgorszych scenariuszy zapewnia, że   będę

odpowiednio przygotowana(-y) do stawienia czoła problemom 

Życie powinno być łatwe, jeśli doświadczam problemów, 

Jest idealne rozwiązanie i muszę je znaleźć, jestem

perfekcjonistką/perfekcjonistą.

Jeśli inni mnie odrzucają, krytykują, to oznacza to, że nie radzę

sobie najlepiej/coś jest ze mną nie tak.  

Jestem tak dobra(-y), jak moja praca, osiągnięcia, zarobki.

Jeśli tylko będę się wystarczająco starał(-a), wszyscy mnie

polubią.

Jeśli tylko będę się wystarczająco starała, moja przyszłość będzie

szczęśliwa i bezproblemowa.

Przykładowe ograniczające przekonania na temat siebie 

i mam nad nimi kontrolę. 

to z moim życiem jest coś nie tak. 
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 Życie powinno być sprawiedliwe, a nie jest. 

Nic mi się nigdy nie udaje.

Ciągle mam pecha.  

 Po prostu nie mogę/nie dam rady tego zrobić. 

Jestem taka niezdarna(-y)/głupi(-a).

Nigdy nie dam rady iść do przodu. 

Nigdy nie wiem, co zrobić, co powiedzieć.

Nie mam talentu do ... (wpisz, do czego).

Po prostu nie jestem kreatywna(-y). 

Nie mam tyle energii, ile kiedyś.

Nie wiem, nie mam pomysłu ani na siebie, ani na swoje życie.

Nie mam pasji, ani hobby, jestem mało interesująca(-cy). 

Moje życie to nieustające pasmo problemów. 

Nie wiem co wybrać, nie wiem co jest dla mnie dobre.

Teraz poniżej zapisz przekonania na temat siebie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.
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Etap nr 2 – Opracuj nowe, dobre przekonania dla siebie
(przejściowe lub docelowe).

Przykład:
„Jestem na to za głupi(-a) i niezdarna(-y)!” – Twoje nowe przekonanie 
 „Jestem mądra(-y), i daję sobie radę ze wszystkim”/Otwieram się na
widzenie w sobie mądrości i zaradności". 

„Nigdy mi się to nie uda!”  – Twoje nowe przekonanie: 
„Mam plan, który doprowadzi mnie do celu i wiem, że mając plan krok
po kroku osiągnę swój cel”/Codziennie szukam nowych pomysłów na
osiągnięcie mojego celu".

Miejsce na Twoje nowe przekonania.
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3. Etap 3 – Przeprogramowanie podświadomości

W tym etapie masz dwie opcje do stosowania. 

Opcja 1 

Wybierz jedno przekonanie – np. „Jestem mądra(-y) i dam sobie radę
ze wszystkim”.

Zaplanuj 15 minut 3-4 razy w tygodniu,  w ramach którego
będziesz do siebie mówić nowe przekonanie (w formie docelowej
lub przejściowej, np. „Otwieram się na to, aby uwierzyć i poczuć, że
jestem mądra(-y) i dam sobie radę we wszystkim”). Dodatkowo w
ramach tych 15 minut poświęć ok. 5 minut na wyobrażenia siebie
mądrej/mądrego i radzącej/radzącego sobie we wszystkim. 

Wyobraź sobie konkretną sytuację, w której radzisz sobie i jesteś z
siebie zadowolona(y). Jeśli myśl – „Jestem głupi(-a) i niezdarna(-
y)”, pojawiła się, np. po nieudanej prezentacji, czy randce, wyobraź
sobie siebie po zakończonej prezentacji, czy randce jako osobę
szczęśliwą, spokojną, bezpieczną, spełnioną. 

Powtarzaj ten proces z jednym przekonaniem ok. 21 - 30-40 dni.
Po zakończeniu pracy z jednym przekonaniem wybierz kolejne i
powtórz proces. 
 

Ważne!!!

 

Za każdym razem, w ciągu dnia kiedy powiesz do siebie „Jestem
głupi(-a) i niezdarna(-y)” ważne, abyś się zatrzymał(a), dał(a) uwagę
tym słowom. 

Powiedź do siebie – „Nie chcę dłużej o sobie tak myśleć,

otwieram się na to, aby zacząć o sobie myśleć, że jestem

mądra(-y) i dam sobie radę ze wszystkim”.
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Opcja 2  

Nagraj na telefonie, lub innym urządzeniu nowe afirmacje o sobie.
Puszczaj je w tle przed snem, czy jak rano jesz śniadanie. Możesz
w tym czasie zajmować się czymś innym, nie musisz się na nich
skupiać. Nagrać możesz afirmacje w brzmieniu docelowym. Wy-
bierz do ngrania maksymlanie 10 afirmacji.  

Codziennie buduję stabilne i dobre poczucie mojej

wartości. 

Mówię do siebie w dobry i właściwy sposób. 

Zawsze robię wszystko, co w mojej mocy, aby mieć

pewność siebie i zaufanie do siebie. 

Znam i akceptuję moje słabości. Wiem, że każdy z nas

ma do nich prawo. Nigdy się nie poddaję. Pozwalam

sobie na słabszy dzień, ale później szukam rozwiązań

najlepszych dla mnie i dla danej sytuacji.

Cieszę się z tego kim jestem. Lubię i potrafię mówić o

sobie dobre rzeczy innym. 

Wyglądam dobrze, lubię moje ciało, podobam się

sobie.  

Mam wpływ na moje życie i lubię to, kim jestem. 

Mam zaufanie do siebie/uczę się ufać sobie. 

Troszczę się o siebie/każdego dnia staram się o siebie

troszczyć i otaczać się miłością.  

Przykładowe afirmacje do nagrania, dotyczące poczucia wartości
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Teraz kolej na Ciebie – nagraj swoje afirmacje. Pamiętaj,

Twój głos, zdania dopasowane do Twojej narracji, mają

większa moc niż jakiekolwiek nagranie z Internetu!

Jeśli jesteś w grupie Q&A, przygotuj wszystkie swoje zapytania
dotyczące afirmacji na sesję. :)

Każdego ranka, kiedy się budzę, chcę dobrze przeżyć

dzień, akceptując to, co ma dla mnie wszechświat.

Nawet jeśli są to sytuacje, nad którymi muszę się

zastanowić. 

Lubię siebie, moje życie, dziś będzie kolejny dobry

dzień.
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Ważne!!!

Proces wyłapywania i anulowania ograniczających przekonań
oraz ponownego tworzenia nowych, pozytywnych będzie

następował wiele razy dziennie. Nie zniechęcaj się.   

              Za każdym razem, gdy podążasz za tym procesem,
zmieniasz swoją podświadomość. Konsekwencja w

wykonywaniu tych czynności jest ważna. 

W końcu podświadomość zaakceptuje Twoje nowe
stwierdzenia jako fakt i nie będzie już Cię sabotować, a tym

samym Twoich marzeń i pragnień.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do mnie napisać na adres:

anna@calaprawdaorelacjach.pl
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