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5 KROKÓW DO
STABILNEGO POCZUCIA

WARTOŚCI  
 

wideo + e-book + sesje na żywo

KROK NR 2  



Przepracowywania się fizycznie, lub umysłowo, stawiania

sobie nierealnych, zbyt ciężkich wymagań?   

Przejadania się?

Ograniczania jedzenia/znacznych restrykcji jedzenia? 

Wykonywania zbyt intensywnych ćwiczeń?

Zupełnego unikania aktywności  fizycznej?

Nadmiernej rozrzutności

Nadmiernego skąpstwa?

Ignorowania swoich uczuć?

Ignorowania głosu serca/intuicji? 

Udawania zadowolenia, szczęścia wobec innych?

W jakim stopniu masz tendencję do: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Dbanie o siebie obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psy-
chiczne (mentalne) i nie jest pojedynczą umiejętnością. Troska o
siebie to szeroka gama zadań dostosowanych do różnych potrzeb.
Mogą istnieć podobieństwa między strategiami, ale co do zasady,
dbanie o siebie jest dość subiektywne i różni się w zależności od
osoby. Przykłady czynności związanych z troską o siebie obejmują
odpowiednią ilość snu, odżywianie, praktykowanie uważności, zaj-
mowanie się swoim hobby, czy medytację/ćwiczenia oddechowe. 

Stan Twojej troski o siebie na dziś  

Określ każdy punkt na skali od 1 do 10.

1 – oznacza, nie mam takiego problemu w ogóle.
10 – mam spory problem w tym obszarze.

Krok 2 – Troska o siebie
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Wydaje się, że troska o siebie jest banalna. Ale często łatwiej jest
powiedzieć, czy polajkować sentencje w Internecie, niż realnie o
siebie zadbać! Pracując z klientami w obszarze relacji, zawsze
staram się sprawdzić, czy źródłem ich problemów, frustracji, jest
rzeczywiście związek, czy zaniedbywanie osobistych potrzeb. Mo-
żesz odczuwać w swoim życiu wzrost niepokoju, rozproszenia
uwagi, złości, zmęczenia i zaburzenia snu, które nie tyle są
efektem konkretnej sytuacji, a brakiem dbania o siebie na
poziomie fizycznym i mentalnym (emocjonalnym) od lat.
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Zapisz odpowiedzi. Po zakończonym kursie wróć
do nich i jeszcze raz określ je na skali od 1 do 10. 

Twój wynik: _______________________________ 

Właściwe odżywianie.

Regularne ćwiczenia.

Odpowiednia ilość dobrej jakości snu. 

Troska o siebie na polu fizycznym

Dbanie o zdrowie fizyczne składa się z trzech głównych elementów:
 

1.

2.

3.

W tym Treningu podam Ci tylko główne założenia w obszarze ciała
fizycznego. Skupiając się na tych obszarach, pamiętaj, aby w razie
potrzeby poszukać pomocy profesjonalistów i pilnować takich rzeczy,
jak wizyty lekarskie, badania, ponieważ dbanie o ciało, to na 1 miejscu
zdrowie!
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Odżywianie

To, czym karmisz swoje ciało, wysyła informacje do Twojej
podświadomości o tym, w jakim stopniu Twoje ciało i zdrowie
jest Twoim priorytetem. 

Nie chodzi mi oczywiście o konkretną dietę (wegetariańska, mięsna,
itp.), tu każdy z nas ma pełne prawo do własnych preferencji lub
wskazań zdrowotnych, ale o rodzaj intencji.  

W ramach tego Treningu zależy mi, abyś świadomie zastanowiła
się, jak bardzo Twoje obecne nawyki  wspierają Twoje zdrowie i
samopoczucie długofalowo? Obejmuje to słuchanie sygnałów
ciała oraz tego jak dalece jesteś podatna na emocjonalne jedzenie.
Jeśli borykasz się z problemami żywieniowymi, zwróć się o pomoc
do swojego lekarza lub wykwalifikowanego dietetyka, który
pomoże Ci znaleźć równowagę w tej dziedzinie. To, co ważne
szukaj osób, które skoncentrują się na tym co dla Ciebie dobre, nie
na oferowaniu tego co modne, lub co sprawdziło się u nich.

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Twoje obecne nawyki żywieniowe:

Twoje zadowolenie z obecnych nawyków (skala 1-10, gdzie 1 –
jesteś zupełnie niezadowolona(-y), 10 – jesteś w 100% zadowo-
lona(-y), nie potrzebujesz zmian w tym obszarze).

Twoje punkty: 
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Co chcesz zmienić w swoich nawykach? Zapisz swoje cele w sposób
konkretny, mierzalny, osadzony w czasie, np. jem cukier raz w tygodniu,
jem mięso 2 razy w tygodniu, pilnuje godzin posiłków, jem 2-4  porcje
warzyw w ciągu dnia, znajdę dobrego dietetyka, zrobię badania krwi w
ciągu miesiąca, itp.

Zapisz, co stanęło na Twojej drodze, do tej pory, do realizacji tych celów –
weź pod uwagę okoliczności zewnętrzne, jak również swój negatywny
dialog/przekonania/słabe strony swojego temperamentu. 
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Aktywność fizyczna

Podobnie jak w przypadku odżywiania, zastanów się, jakie
formy aktywności fizycznej obecnie wykonujesz i jakie są tego
powody? 

Ćwiczenia wpływają na poziom naszej samooceny, uwalniają
hormony, które wywołują takie same efekty neurologiczne, jak leki
przeciwdepresyjne i mogą być bardzo skuteczne w zmniejszaniu
nastrojów depresyjnych, które mogą pogarszać niską samoocenę.
Jeśli celem jest wzmacnianie poczucia wartości, to badania
pokazują, że co najmniej trzydzieści minut ćwiczeń aerobowych
dziennie (takie jak: szybki marsz, jazda na rowerze, pływanie,
wchodzenie po schodach, czy bieganie), daje pozytywne zmiany.
Jeśli taka ilość jest dla Ciebie przytłaczająca, lub Twoje zdrowie na
to nie pozwala, to zaplanuj 15 minut, co drugi dzień. Każda ilość
ćwiczeń jest lepsza niż żadna.
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Wybierz tylko dwie zmiany/cele w tym obszarze. Po realizacji/
wprowadzeniu w życie dwóch wybranych możesz sięgnąć po kolej-
ne dwa. Pamiętaj, tu nie chodzi o perfekcję, tylko o stałe dbanie o
siebie. 

Twoje obecne nawyki treningowe/Twoja aktywność fizyczna:
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Co chcesz zmienić w swoich nawykach? Zapisz swoje cele w sposób
konkretny, mierzalny, osadzony w czasie, np. chodzę na spacer 3 razy w
tygodniu, jeżdżę na rowerze 2 razy w tygodniu, kupuje rower stacjonarny,
robie 50 przysiadów dziennie itp. Zapisz cel możliwy do wykonania, nie to,
co Twoim zdaniem powinnaś zrobić, ale to, co jest dla Ciebie wykonalne.

Twoje zadowolenie z obecnych nawyków (skala 1-10, gdzie 1 –
jesteś zupełnie niezadowolona(-y), 10 – jesteś w 100% zadowo-
lona(-y), nie potrzebujesz zmian w tym obszarze).

Twoje punkty: 



ANNA OSIECKA 575 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Zapisz co stanęło na Twojej drodze do tej pory do realizacji tych celów -
weź pod uwagę okoliczności zewnętrzne, jak również swój negatywny
dialog/przekonania, słabsze strony Twojego temperamentu.  

Wybierz tylko dwie zmiany/cele w tym obszarze. Po realizacji/
wprowadzeniu w życie dwóch wybranych możesz sięgnąć po
kolejne dwie. Pamiętaj, tu nie chodzi o perfekcję, tylko o stałe
dbanie o siebie.
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Higiena snu

Sen to moment regeneracji, a tym samym warunek
stabilnego samopoczucia. Aby czuć się jak najlepiej, upewnij

się, że dbasz o wystarczająco dużo spokojnego snu  w swoim

grafiku. 

Słaby sen może sprawiać, że czujesz się rozdrażniona(-y), a tym
samym bardziej podatna(-y) na negatywny dialog wewnętrzny.
Jeśli sen jest dla Ciebie problemem, pomocne może być ustalenie
pewnej rutyny. Wyłącz elektronikę na godzinę, lub dwie przed
snem, wypij herbatę rumiankową, możesz spryskać poduszkę
odrobiną lawendy, wziąć ciepłą kąpiel z olejkiem lawendowym.
Możesz włączyć spokojną muzykę w tle i wprowadzić praktykę
oddechową 4x7 (metoda jest wytłumaczona w wideo do tego
kroku).
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Twój sen /nawyki, jakość snu:

Twoje zadowolenie z obecnych nawyków (skala 1-10, gdzie 1 –
jesteś zupełnie niezadowolona(-y), 10 – jesteś w 100% zadowo-
lona(-y), nie potrzebujesz zmian w tym obszarze).

Twoje punkty: 
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Co chcesz zmienić w swoich nawykach? Zapisz swoje cele w sposób
konkretny, mierzalny, osadzony w czasie, np. chodzę spać do 23.00, raz w
tygodniu pozwalam sobie na dłuższy wieczór, nie sprawdzam telefonu
przed snem, wprowadzam ćwiczenia relaksacyjne 3 razy w tygodniu, w
ciągu 2 miesięcy idę do lekarza, aby dokładniej sprawdzić moje problemy z
zasypianiem, wybudzaniem się itp.
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Zapisz co stanęło na Twojej drodze do tej pory do realizacji tych celów -
weź pod uwagę okoliczności zewnętrzne, jak również swój negatywny
dialog

Wybierz tylko dwie zmiany, cele w tym obszarze. Po realizacji/
wprowadzeniu w życie dwóch wybranych możesz sięgnąć po
kolejne dwa. Pamiętaj, że tu nie chodzi o perfekcję, tylko o  stałe
dbanie o siebie.



ANNA OSIECKA 61

Twoje ciało

Uwaga, jaką poświęcasz swojemu wyglądowi fizycznemu,

jest bezpośrednio związana z dialogiem wewnętrznym, a to

przekłada się na Twoje poczucie wartości. 

Zastanów się nad swoimi celami/ motywacją odnoszącymi się do
Twojego ciała.

Czy pragnienie osiągnięcia określonego typu sylwetki lub wyglądu
wynika z chęci poczucia się silną/silnym i zdrową/zdrowym? Czy
raczej pochodzi z dążenia do doskonałości, do posiadania ciała jak
wybrana osoba np. w social media, lub uzyskania zewnętrznego
potwierdzenia?

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Co Cię tak naprawdę motywuje?
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Wypisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczna(-y) swojemu ciału i o których
postarasz się pamiętać na co dzień (wstając rano, lub kładąc się spać).

1.

2.

3.

Wypisz trzy rzeczy w swoim ciele, które lubisz lub z których jesteś
wyjątkowo zadowolona(-y):

1.

2.

3.

Nie ma nic złego w tym, że chcesz dobrze wyglądać, ładnie się
ubierać, dbać o włosy, makijaż itp. Ale zwracaj uwagę na swoją
motywację i to, co do siebie mówisz. Ile masz w swoich
komunikatach  nakazów, lub dążenia do nierealistycznych założeń.
O samym podejściu do ciała, jeszcze na chwilę wrócimy w dalszej
części Trenigu.
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Zastanów się, kiedy w swoim życiu, czujesz się lub czułaś(-

eś) się najlepiej? 

Co daje Ci dobrą energię? 

Troska o Siebie – mentalność i emocje

Teraz, jak już część fizyczną mamy za sobą, czas, abyś spojrzał(a)
szerzej i objęła/objął troską również swoje emocje i sferę myśli. 

Poniżej podają kilka przykładowych obszarów, ale pamiętaj, że
możesz mieć swoje indywidualne, więc dopisz je do tej listy.
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Rozwój zawodowy/kariera 

Działalność społeczna/socjalna 

Przyjaciele 

Kreacja/twórczość 

Edukacja pozazawodowa 

Emocje/świadomość własnych emocji, praca z nimi 

Stabilne finanse 

Spotkania towarzyskie  

Miłość/rodzina/dzieci 

Miłość partnerska 

Hobby 

Posiadanie wolnego czasu 

Kontakt z naturą 

Odpowiednia dieta 

Stały trening 

Praca duchowa 

Medytacje 

Kontakt ze zwierzętami 

Kultura (teatr, opera, balet) 

Oglądanie telewizji (określone programy, 

które są dla Ciebie ważne)
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Miejsce na Twoje obszary, aktywności, które utrzymują Twoją dobra
energię na codzień.  

Zapisz poniżej obszary, które wybrałaś(-eś) i określ, ile czasu
poświęcasz każdemu z nich. Jest to o tyle istotny „sprawdzian”,
gdyż może się okazać, że, pomimo iż coś ma bardzo duże
znaczenie dla Twojego samopoczucia, jest zupełnie zanie-
dbywane, a Ty poświęcasz czas na czynności, które są obojętne,
lub obniżają Twój nastrój. 
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Miejsce na 10 wybranych obszarów + czas, który w tej chwili temu
poświęcasz oraz, który zaczniesz poświęcać od TERAZ!  

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Radzenie sobie z tzw. gorszym nastrojem, 

złym dniem

Dbanie o siebie na co dzień w sferze emocji i radzenie sobie
w trudnych sytuacjach są podobne, ale mają pewne różnice
i warto, abyś od tego momentu zaczęł(-a) bardziej świa-

domie nimi zarządzać. 

Twoje obszary, które wymieniłaś(-eś) wyżej, są niezbędne do
Twojego harmonijnego funkcjonowania. W tej części zależy mi
natomiast na sprecyzowaniu, co pomaga Ci rozładować stres,
radzić sobie z trudną sytuacją. Na przykład: kolacje z przyjaciółmi,
mogą być ważną częścią Twojego ogólnego dobrego samopoczucia.
Jeśli jednak staniesz przed trudną decyzją, albo będziesz doświadczać
trudności w pracy lub w związku, lepszym rozwiązaniem może być
rozmowa z konkretną osobą, która wiesz, że ma np. doświadczenie w
tym obszarze. Jest w stanie poszerzyć Twoją perspektywę, uspokoić
Twoje lęki i zachęcić Cię do dokonania właściwego wyboru.

Możesz potrzebować regularnych treningów dla dobrego
funkcjonowania, ale w sytuacji stresowej, może się okazać, że bar-
dziej uspokaja Cię sen i lekki serial. 

Poniżej podaję Ci przykładowe czynności, które możesz
zastosować u siebie.  Wróć do swojego temperamentu. Bardzo
często w sytuacjach stresowych i przemęczenia mogą dać o
sobie znać te słabsze strony i Twoje techniki radzenia sobie ze
stresem, gorszym dniem muszą brać pod uwagę, potrzeby syste-
mu nerwowego.  

To jeden z ważniejszych kroków w kierunku budowania stabilnego
poczucia wartości.
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Koncert, lub posłuchanie ulubionej muzyki – która

obniży Twoje napięcia.

Pójście na mecz/ inne wydarzenie sportowe, lub

obejrzenie w TV.

Ćwiczenia oddechowe (moje ulubione 4 × 7, które masz

wyjaśnione w wideo.

Telefon do bliskiej życzliwej osoby. 

Telefon do osoby, która jest ekspertem w temacie,

trudnym dla Ciebie.

Prysznic.

Malowanie/rysowanie. 

 Gotowanie/pieczenie.

Robótki ręczne (szydełko, druty).

Analiza sytuacji i możliwych rozwiązań.

Taniec.

Sprzątanie.

Zrobienie czegoś miłego dla kogoś innego. 

Zjedzenie ulubionego posiłku. 

Ćwiczenia.

Pobycie z samą/samym sobą w ciszy. 

Ćwiczenia na wybaczenie komuś/sobie. 

Prace w ogródku.

Masaż ciała/twarzy/stóp.

 Przypomnienie sobie swoich osiągnięć/afirmacje.

 Przytulenie.

Pójście na spacer.

Wypicie wody/dbanie o nawilżenie.  

Zapisanie swoich myśli, odczuć w dzienniku. 

Zapalenie świec /kadzidełek/ zapachy, które Ci się

dobrze kojarzą.

Poniżej przykładowa lista na „słabszy dzień”:
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Posłuchanie podcastu/nagrania, na temat rozwiązania

Twojego problemu.

Przeglądanie starych zdjęć.

Obserwacja nieba.

Sporządzenie listy wdzięczności.

Przygotowanie planu najbliższej podróży. 

Medytacja.

Drzemka – jedno z moich narzędzi :)

Zaplanowanie działania

Pogranie w ulubioną/lub zajmującą grę. 

Gra na instrumencie.

Modlitwa zgodna z Twoim system wierzeń.

Czytanie książki, która Cię zrelaksuje.

Rozciąganie/joga. 

Kąpiel.

Robienie zdjęć.

Umówienie sesji coachingowej/terapeutycznej.

Odłączenie się od mediów społecznościowych na 2 doby.

Wizualizacja marzenia lub miejsca, do którego chcesz

pojechać.

Wolontariat.

Zabawa ze zwierzakiem.

Oglądanie komedii lub filmów familijnych

 Zajęcie się pracą 

Napisanie listu na temat sytuacji
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Pamiętaj!!!

Przy dużym stresie osoby z przewagą temperamentu
flegmatycznego mogą potrzebować wyciszenia i braku działania.
Te o przewadze temperamentu melancholicznego – analizy, a cza-
sami zajęcia myśli, mechanicznego działania oraz znalezienia
rozwiązania. Sangwiniczne – pobycia wśród ludzi, rozluźnienia. 

Czas na Twoją listę. Zanim ją zapiszesz kilka dodatkowych pytań,
tak, aby Twoja lista była przemyślana i oparta na Twoich doświa-
dczeniach.

Pytanie pomocnicze do Twojej listy:
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Jaka była najbardziej stresująca sytuacja w Twoim życiu?

Jak sobie poradziłaś(-eś)?
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Jakie „narzędzia” rozładowania stresu na podstawie tego wydarzenia,
wiesz, że są dla Ciebie dobre, a które mogą się nie sprawdzić?

Lista Twoich narzędzi  
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Ważne!!!

Jeśli po przeanalizowaniu tego rozdziału masz poczucie, że nie
masz czasu na to wszytko, masz na głowie: dom, dzieci, pracę
itp. weź głęboki oddech. Jeśli czujesz opór, to sygnał, że na
poziomie dialogu wewnętrznego możesz mieć tendencję do
odsuwania na bok własnych potrzeb. 

Istotną częścią budowania poczucia własnej wartości jest
pamiętanie o nadaniu priorytetu własnej trosce o siebie. 

Oprócz pracy z dialogiem wewnętrznym opisanym w Kroku nr 1
zapamiętaj też bardzo popularną analogię do maski tlenowej.
Każdy samolot jest wyposażony w maski tlenowe, które są
uwalniane w razie niebezpieczeństwa. Stewardesy instruują
pasażerów, aby założyli i zabezpieczyli własne maski tlenowe,
zanim pomogą innym np. dzieciom. Jeśli zapomnisz o swojej
masce tlenowej, może zabraknąć Ci powietrza i nie będziesz w
stanie pomóc nikomu innemu. 

Ta sama koncepcja dotyczy dbania o siebie. 

Jeśli włożysz cały wysiłek i energię w opiekę nad
wszystkimi kosztem własnej troski o siebie, ryzykujesz
zmęczeniem i wypaleniem.

W każdej chwili możesz do mnie napisać na adres:

anna@calaprawdaorelacjach.pl
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