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Kochanie siebie, to nasz przedostatni krok na drodze do
zbudowania zdrowej samooceny. 

Idea miłości własnej może wydawać się prosta, jednak
często jest to jeden z najtrudniejszych kroków do
wykonania. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni z niską
samooceną, którzy od lata twierdzą, że nie da się ich kochać
lub trudno ich pokochać często wychowali się w domu,

gdzie nie było przestrzeni do okazywania emocji i uczuć. 

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej krytyczny stajesz się

wobec innych.         

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej oskarżasz innych o to,

że Cię nie kochają.

Im mniej siebie kochasz, im trudniej sprawisz, że ludzie

Cię kochają. 

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej starasz się

kontrolować swoje relacje. 

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej sprawdzasz miłość

innych do siebie.

Im mniej siebie kochasz, tym więcej masz żalu do

innych. 

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej boisz się kochać. 

Im mniej siebie kochasz, tym bardziej starasz się

zmieniać innych.
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Czym jest miłość?

To dość trudne pytanie i każdy może mieć tutaj własną definicję.
Być może to moment dla Ciebie, żeby ją po raz pierwszy stworzyć.
Poniżej kilka składowych.

Uczucie, którego doświadczasz, rodzaj odczucia, np. w

Twoim ciele. 

Postawa, w której chcesz tego, co najlepsze dla kochanej
osoby. W miłości do siebie pragniesz tego co najlepsze dla
siebie.

Decyzja, że będziesz utrzymywać  postawę miłości do siebie
każdego dnia, nawet w dniach kiedy to będzie trudniejsze do
wykonania.

Miejsce na Twoją definicję

Ważne!

Proces kochania siebie jest doświadczeniem w 100% subiekty-
wnym. Tylko dlatego, że wskazówka zadziałała dla wielu, nie
oznacza, że zadziała dla Ciebie. Szanuj swoją indywidualność,
próbując postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym
Kroku, ale zwracaj szczególną uwagę na swoje nowe pomysły, które
mogą przyjść na bazie ćwiczeń zawartych w tej części.
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Czym miłość do siebie nie jest?

1. Poczuciem, że ma się prawo wymagać akceptacji, uwagi,
wybaczenia itp. bez żadnego wkładu, wysiłku, właściwej postawy
po swojej stronie.

2. Egoizmem. Nakierowanie na siebie, swoje potrzeby nie ma nic
wspólnego z kompletnym egoizmem wobec innych, nie ma nic
wspólnego z narcyzmem i zaniedbywaniem najbliższych i ważnych
dla nas osób. To raczej zadbanie o swoje wnętrze, w pierwszej
kolejności, ale również, aby móc budować pełne – dobrych emocji
– relacje z innymi. Dziś Internet ma setki sentencji, masz prawo:
nie odebrać, niczego nie tłumaczyć, być tylko dla siebie. Tak, masz
jak najbardziej do tego prawo, ale jeśli mówimy o miłości do sie-
bie, to po chwili czasu dla siebie, jest też troska o najważniejsze
obszary i osoby w Twoim życiu. Miłość do siebie, to nie egoizm. 

3. Nie jest wymówką do unikania wyzwań, trudnych sytuacji i
odpowiedzialności. Oczywiście miłość do siebie może wymagać
odpoczynku, pobycia samemu, masażu, itp. ale nie może być wy-
mówką od niestawienia czoła trudniejszym sytuacjom, które przy-
chodzą w życiu.

Przeszkody na drodze miłości do siebie

1. Przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, zarówno ta
doświadczona w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. Jeśli to
dotyczy Ciebie, skontaktuj się z terapeutą.
 
2. Porównywanie się do innych. Oczywiście czerpanie przykładu,
czy  inspiracji od innych nie jest złe. Ale stałe porównywanie się,
szczególnie z poczuciem – jestem gorsza(-y), mam gorzej – jest
sporą blokadą na drodze do budowania miłości do siebie. Wróć do
Kroku 1 i sprawdź, w jakim stopniu masz w sobie aktywny dialog
wewnętrzny, w którym cały czas porównujesz się do innych na
swoją niekorzyść.
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3. Stany depresyjne i inne schorzenia psychiczne. O ile troska o
siebie i rozwijanie miłości do siebie jest pomocne w takich
sytuacjach, o tyle  w przypadku schorzeń żadna praktyka, nie może
zastąpić konsultacji z lekarzem. W tym celu najlepiej sprawdzi się
wizyta u psychiatry. Jeśli nie masz szansy na kontakt z psychiatrą,
skontaktuj się, chociaż z lekarzem rodzinnym. 

4. Poczucie zagrożenia. O ile miłość do siebie jest niezbędna, o tyle
jeśli aktualnie doświadczasz stanu zagrożenia (zdrowotnego,
finansowego), pamiętaj – to naturalne, że zanim będziesz pogłębiać,
czy budować miłość do siebie, w pierwszej kolejności będziesz
miała/miał potrzebę zadbania o swoje bezpieczeństwo.

Miłość do siebie, a dzieciństwo  

Większość z nas otrzymała mieszane informacje o miłości w dzie-
ciństwie. Byliśmy kochani, ale często nie bezwarunkowo, co dla
większości rodziców nie jest zabiegiem celowym. Na czym to polega?

Jako dziecko mogliśmy zauważyć, że mama uśmiechała się do nas
więcej, kiedy dobrze się zachowywaliśmy, a tata zwracał na nas
większą uwagę, gdy mieliśmy dobre oceny w szkole. A nasz najle-
pszy przyjaciel lubił nas tylko wtedy, jak się z nim zgodziliśmy, itp.

Nie zrozum mnie źle – to naturalne i konieczne, aby pokazać
dziecku, jak się uczyć, dzielić z innymi, myć zęby, czy przeprosić za
złe zachowanie. Jest jednak cienka granica w pokazaniu zasad
funkcjonowania, a okazaniu, że nie jesteśmy kochani za to, kim
jesteśmy; natomiast jesteśmy kochani za to, jak się zachowujemy. 

Często jako dorośli ludzie, na bazie wzorca z dzieciństwa, możemy
mieć zgubioną miłość do siebie i postrzegać bycie kochanym w kilku
rolach, a tym samym kilku schematach, w jakich rozumiemy miłość.

Poniżej przedstawiam klasyfikację wzorców, która ułatwi Ci
zrozumienie schematów miłości do siebie. Jest ona zgodna z ba-
daniami dr Roberta Holdena.
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Dobre dziecko
Oparte na wzorcu: „Kiedy jestem dobry, jestem kochany”.

Kiedy uważasz, że „bycie dobrym” oznacza „bycie kochanym”, na
poziomie podświadomości masz przekonanie, „Zawsze muszę
zachowywać się dobrze”. Chęć bycia dobrym człowiekiem jest
czymś naturalnym, ale wmawianie sobie, że zawsze musisz być
dobra(-y), aby zasłużyć na miłość, jest już sporym problemem.
Wysiłek, by być zawsze dobrym, może mieć podłoże lękowe, że
„nie jestem wystarczająco dobra(-y)”. W związku miłość może być
mylona z aprobatą i możesz odczuwać spore napięcia w chwili
popełniania błędu.

Afirmacja - „Jestem kochana(-y) i akceptowana(-y) taka jaka(-i)
jestem. Mam prawo do błędów i to nie zmienia mojej wartości i miło-
ści innych do mnie. Uczę się miłości do siebie i pełnej akceptacji/lub
kocham i akceptuję siebie."

Dziecko Pomocnik
Oparty na wzorcu: „Jeśli będę pomocny(-a), będę kochany(-a)”.

W tej postawie stawiasz innych na pierwszym miejscu i jesteś
zawsze pod ręką. Pomagasz innym, ale nigdy nie pozwalasz sobie
na pomoc. Przyciągasz przyjaźnie, w których jesteś „dawcą”, czując
często wyczerpanie. W związku partnerskim przyciągasz osoby,
które możesz w jakiś sposób "uratować". Chęć pomocy ludziom nie
jest czymś złym, ale wiara w to, że zawsze musisz być „pomo-
cnikiem”, jest sygnałem do pracy nad miłością głównie do siebie.

Afirmacja -  „Mam prawo do słabości, proszenia o pomoc i tego, aby
odmówić jeśli nie czuję się na siłach. Jestem tak samo ważna(-y), jak
inni. Kocham siebie/lub uczę się miłości do siebie samej/samego."



Dziecko Gwiazda
Oparte na wzorcu: „Kiedy jestem wyjątkowy, jestem
kochany”.

W tej opcji dziecko zrobi wszytko, aby jego rodzice byli dumni,
podziwiali je, okazali uznanie. W dorosłym życiu może to do-
prowadzić do myślenia, że miłość jest jak zdobycie Oscara i aby go
wygrać, musisz dać z siebie wszystko. A bazowym lękiem jest
poczucie, że jeśli nie odniosę sukcesu, nie okaże się najlepsza(-y),
nie będę kochana(-y) i zostanę odrzucona(-y).

Afirmacja -  Jestem i będę kochana(-y) niezależnie od okoliczności i
wyzwań w moim życiu. Kocham siebie w chwilach sukcesów i porażek.
Kocham siebie zawsze/lub uczę się kochać siebie zawsze.

Szczęśliwe dziecko
Oparte na wzorcu: „Kiedy jestem radosny, jestem bardziej
kochany”.

W dorosłym życiu osoba z tym wzorcem stara się mieć zawsze
pozytywną postawę, aby przekonać wszystkich, że jest „OK”. Nigdy
nie jest smutna, zła ani zmartwiona. Nie okazuje uczuć i pra-
wdziwych emocji. Takie osoby często na głębokim poziomie mają
lęk – „Jeśli będę smutny, nieszczęśliwy to nie będę zaakceptowany”.

Afirmacja - Mam prawo do smutku i trudniejszych chwil w moim
życiu. Otwieram się na miłość do siebie niezależnie od okoliczności.
Pozwalam sobie na prawdziwe emocje w moim życiu.
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Smutne dziecko
Oparte na wzorcu „Kiedy jestem nieszczęśliwy, dostaję
więcej miłości i uwagi”.

Bazą do tej postawy jest zauważenie, że   rodzice stawiają dziecko
na pierwszym miejscu, kiedy płacze, kiedy jest chore, kiedy
zamyka się w sobie. W dorosłym życiu bardzo często miłość,
szukanie uwagi opiera się dokładnie o ten sam mechanizm.

Afirmacja – „Miłość pochodzi z harmonii i poczucia spokoju. Uzdra-
wiam w sobie podejście przyciągania miłości, uwagi smutkiem i cho-
robą. Uczę się opierać miłość i uwagę na dobrych i pozytywnych
emocjach”.

Mały żołnierz
Oparty na wzorcu: „Jak będę silny i niezależnym, nikt mnie
nie skrzywdzi”. 

Bycie silnym i niezależnym nie jest złe, często jest to postawa
wyniesiona przez dzieci, które doświadczyły rozwodu rodziców.
Skrajna postawa w dorosłym życiu blokuje zaufanie i pozwolenie
sobie na byciu kochanym przez innych.

Afirmacja – „Miłość pochodzi z harmonii i poczucia spokoju. Uzdra-
wiam w sobie podejście przyciągania miłości, uwagi smutkiem i cho-
robą. Uczę się opierać miłość i uwagę na dobrych i pozytywnych
emocjach”.
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Miłość do siebie kontra miłość innych do nas

Miłość bliskich osób, takich jak partnerzy lub małżonkowie,

jest jedną z naszych największych potrzeb. Nie jest bezwa-

runkowa. Jest często odbiciem tego, co myślą o sobie i jakie
sami mają wzorce i postawy miłości wyniesione z domu, niż

prawdziwym odbiciem naszej wartości. 

Często poszukujemy poczucia bezpieczeństwa, aprobaty i akceptacji
u innych, a odrzucenie przez np. partnera jest druzgocące. 

Szacunek, miłość innych nie zastąpi wewnętrznego bezpie-

czeństwa, poczucia własnej wartości i miłości do siebie. Jest
ważna i potrzebna, ale nie w zamian za wewnętrzny system
zbudowany w Tobie.

Ćwiczenie nr 1  – Kochanie siebie 

Niezależnie, czy się nad kimś zastanawiałaś(-eś), czy nie – jesteś
jedyną osobą, która będzie dostępna dla Ciebie przez 100 procent
czasu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do końca życia, więc
warto, abyś starała/starał się być swoim najlepszym przyjacielem,
a nie krytykiem. 

Kochanie siebie, w praktyce, oznacza traktowanie siebie z

taką samą życzliwością, wsparciem, szacunkiem i współczu-

ciem, jakie dałabyś/dałbyś przyjacielowi, ukochanej osobie
lub swojemu dziecku.
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Ćwiczenie 2 – Wyzwanie 21 dni

Mam dla Ciebie ćwiczenie stworzone zgodnie ze wskazówkami eks-
pertki ds. zdrowia kobiet Christiane Northrup. Przez 21 dni masz za
zadanie  stanąć przed lustrem, przyjrzeć się sobie i powiedzieć:

„Kocham Cię, naprawdę Cię kocham”.  

Nawet jeśli nie czujesz, że to ma sens – ten mechanizm obronny jest
naturalny, spróbuj wykonywać to ćwiczenie konsekwentnie przez co
najmniej 21 dni. Poniżej zapisz swoje odczucia.

Wypisz trzy pomysły na traktowanie siebie jak najlepszego przyjaciela:

1.

2.

3.

Zapisz swoje odczucia po 1 dniu
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Zapisz swoje odczucia po 1 tygodniu

Zapisz swoje odczucia po 2 tygodniu
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Zapisz swoje odczucia po 3 tygodniu

Miłość do siebie, a komplementy

To kolejny ważny aspekt w praktykowaniu miłości do siebie. Bezinte-
resowane chwalenie innych to spora umiejętność. Przyjmowanie kom-
plementów może być szczególnie trudne dla osób, które nie czują, że
zasługują na „miłość i pochwały”. 

Kiedy poczucie własnej wartości jest niestabilne, prawdopodo-

bnie zareagujesz na komplementy – minimalizując, zaprzecza-

jąc lub całkowicie dyskredytując miłe słowo. 

Kiedy otrzymasz komplementy, zwróć uwagę na swoje początko-
we reakcje. Czy masz tendencję do lekceważenia lub umniejszania
pochwał, które dostajesz?
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Napisz o tym, co się z Tobą dzieje i jak reagujesz, kiedy słyszysz
komplement.
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Zapisz 10 swoich cech charakterku, umiejętności, osiągnięć, z których
jesteś wyjątkowo dumna(-y)!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ćwiczenie 3 – Spraw sobie komplement
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Zapisz teraz 10 dodatkowych ;)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poniżej pomocna lista, ale to tylko inspiracja, podaję Ci ją dla ułatwie-
nia, jeśli do tej pory nie miałaś(-eś) w nawyku prawić samej/samemu
sobie komplementów i się doceniać – zauważać w sobie dobre strony. 
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Pomocna(-y), empatyczna(-y) dla innych; 

Lekkość pióra, wypowiedzi;

Zorganizowana(-y), poukładana(-y);

Punktualna(-y);

Pewna(y) siebie 

Umiejętności samodyscypliny 

Entuzjastyczna(y) – potrafisz zarażać dobrą energią

innych; 

Można Ci zaufać

Zwracanie uwagi na szczegóły;

Duża determinacja w realizowaniu celów;

Analiza, logiczne myślenie;

Racjonalizm, chłodna ocena sytuacji;

Kreatywność;

Chojna(-y) dla bliskich;

Łagodna(y), spokojna(y);

Opanowana(-y);

Miłość do natury;

Miłość do zwierząt;

Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi;

Odpowiedzialność;

Zadbana(-y), atrakcyjna(-y); 

Ciekawa(-y) nowych doświadczeń;

Wysportowana(-y);

Ugodowa(-y);

Ambitna(-y);

Spontaniczna(-y);

Otwarta głowa.

Lista:
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69 procent mężczyzn i kobiet „często” życzy sobie, aby wyglądali
jak ktoś inny.
90 procent kobiet odczuwa lęk przed obrazem własnego ciała.
Szacunkowo u 20-30 procent studentek zdiagnozowano
zaburzenia odżywiania.
Aż 10 milionów kobiet i 1 milion mężczyzn zmaga się z
zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja i bulimia.

Miłość do siebie – akceptacja ciała

W każdym momencie swojego życia albo praktykujesz samo-
akceptację, albo oceniasz swoje ciało. Masz nadzieję, że poczujesz
się w pełni dobrze, gdy nie będziesz mieć już nic do osądzenia, czy
negatywnej oceny, a Twoje ciało będzie takie, jakiego pragniesz. 
 Rzeczywistość jest jednak inna. Dopóki będziesz negować siebie,
zawsze znajdziesz coś, co Ci przeszkadza. 

Ostatni osąd ma miejsce, gdy zdecydujesz się przestać siebie
negatywnie oceniać. 

 
Miewasz takie myśli?  

„Źle wyglądam”, 
„Jestem za gruba(-y)/za chuda(-y).”
„Moje włosy wyglądają fatalnie”, 
„Ten krem nie działa, a cellulit mam większy niż wcześniej”,
„Moje zęby nie są wystarczająco białe”,
„Chciałbym być wyższa(-y)/niższa(-y)”
„Za szybko się starzeję” i tak dalej.

Psychologowie społeczni przeprowadzili badania w Stanach Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii, w których wynika, że:

Jednym z największych i najbardziej absurdalnych oczekiwań
we współczesnym społeczeństwie, utrudniającym utrzyma-

nie zdrowej samooceny, jest ogromna presja, aby wyglądać
w określony sposób. 
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Media tradycyjne i social media dają bardzo mocne przesłanie, że
musisz być szczupła(-y), wysportowana(-y) i bardzo atrakcyjna(-y),
aby przyciągnąć uwagę i aprobatę innych. Cechy i doświadczenia
takie jak popularność, szczęście, pewność siebie i osiągnięcia, są
powiązane z pięknem i atrakcyjnością, stwarzając jeszcze większą
presję na osiągnięcie idealnego standardu piękna. 

W konsekwencji osoby z tendencją do niskiej samooceny są
szczególnie krytyczne wobec siebie, a niezadowolenie z ciała
i poczucie własnej wartości są ze sobą ściśle powiązane. Gdy
jedno rośnie, drugie maleje – dlatego ważne jest, aby zacząć
zwracać uwagę na komunikaty wokół siebie i własne, które
wpływają na obraz Twojego ciała. 

Nawet jeśli obecnie jesteś przesycona negatywnymi opiniami  na
temat swojego ciała, możesz zacząć uczyć się pozytywnego doświa-
dczania. Na początek małe rozpoznanie:

Zapisz wszytko to, co Ci się podoba w Twoim ciele:
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Zapisz swoje krytyczne uwagi wobec swojego ciała:

Jak często do tej pory, doceniałaś(-eś) w sobie to co lubisz?

Jak często do tej pory krytykujesz to, za czym w swoim ciele nie
przepadasz?
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Na które elementy z listy „nielubianej” masz wpływ? Co możesz konkretnie
zrobić, aby wprowadzić zmiany? Czy zmiany, Twoje cele są  z poziomu
zdrowia?

Zdrowy obraz ciała nie oznacza wyglądu modelki,  oznacza, że  

jesteś zadowolona(-y) ze swojego ciała takim, jakie jest i akce-

ptujesz, że masz zarówno pozytywne cechy, jak i negatywne.

Kobiety o zdrowym ciele doceniają je za to, co dla nich „robi”
od strony zdrowotnej, a nie tylko za to, jak wygląda.

Dla jasności – nie ma nic złego w dbaniu o wygląd, chęci bycia w for-
mie. Chodzi wyłącznie o to, aby na swoje ciało spojrzeć szerzej i od
teraz nabrać nowej perspektywy.
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Ćwiczenie 4 – docenianie ciała

Spójrz w ciągu dnia 6-8 razy w lustro, za każdym razem zwracając
uwagę i doceniając swoje ciało (Pamiętaj, to nie tylko wygląd. Twoje
ciało to: uszy, dzięki którym słyszysz, oczy, dzięki którym widzisz,
wątroba, która zapewnia oczyszczanie z toksyn, nerki, które filtrują,
mózg, który zarządza wieloma funkcjami, itp.).

Wykonuj to ćwiczenie przez minimum 14 dni, następnie codziennie
rano i wieczorem, przez 3 tygodnie. Po tym etapie pozostaw jako
stałą praktykę przynajmniej raz w tygodniu.

Wybaczenie sobie

Ostatnia ważna składowa miłości do siebie wiąże się z potrzebą
wybaczenia – szczególnie jeśli chodzi o własne niedociągnięcia,
błędy lub osobiste wyzwania. Trzymanie urazy i utknięcie w miejscu
żalu, winy i wstydu utrudnia budowanie poczucia własnej wartości. 

Podczas gdy akceptacja polega na pogodzeniu się z oko-

licznościami lub zdarzeniami, przebaczenie polega na prze-

tworzeniu i ostatecznie porzuceniu poczucia winy, zranienia,

złości i urazy. W wybaczeniu sobie, czy innym nie chodzi o
ignorowanie, minimalizowanie, czy pobłażanie. Wybaczenie
sobie, to przyjęcie z akceptacją doświadczeń i działań z prze-

szłości, bez obwiniania. Nie mam tu również na myśli, że
musisz usprawiedliwiać, lub godzić z ludźmi, którzy cię
głęboko skrzywdzili. 

Zamiast tego mówię o zaakceptowaniu tego, że nie możesz zmienić
innych ani wydarzeń z przeszłości. Być może na początku nie będzie
to najprostsze, ale pamiętaj, że wybaczenie nie jest jednorazową
czynnością, a procesem, który wymaga czasu.
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Uznanie i zaakceptowanie rzeczywistości tego, co się

wydarzyło – pozwolenie sobie na analizę doświadczeń;

Pozwolenie sobie na doświadczanie i przetwarzanie swoich
negatywnych uczuć – gniewu, złości;
Odpuszczenie negatywnych uczuć – na tym etapie pojawia
się przestrzeń do wybaczenia.

Etapy prowadzące do przebaczenia obejmują: 

Główne elementy wybaczenia

1. Wybaczenie to proces. Czasami, aby wybaczyć sobie
określone zachowanie, wystarczy jednorazowe bliższe
przyjrzenie się sytuacji. Ale znacznie częściej jest to proces,

który zajmuje czas i wymaga kilkurazowego podejścia.

2. Wybaczenie to wybór. Nie da się wybaczyć sobie (ani
innym), jeśli nie jesteś na to gotowa(-y). Wybaczenie to

świadoma decyzja. Twoja gotowość do wybaczenia nie ma
za wiele wspólnego z przeproszeniem, czy zadość uczynie-

niem osoby, która Cię skrzywdziła. Wybaczenie to Twoja
indywidualna decyzja jak chcesz uporządkować swoje prze-

szłe doświadczenia.

3. Uraza. Po początkowej złości i gniewie często pozostaje
uczucie żalu i urazy. Wybaczenie to odpuszczenie urazy,

uwolnienie się od żalu do siebie lub innej osoby. Pamiętaj, że
często możesz już nie czuć złości lub gniewu.

4. Wybaczenie to nie zapomnienie przeszłości, a jedynie zmia-

na Twojego spojrzenia na przeszłość.
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Ćwiczenie nr 5 - Wybaczanie sobie

A teraz czas na kilka pytań do Ciebie. Wypisz wszystko, co przychodzi
Ci do głowy. Jeśli wypiszesz kilka sytuacji, zachowań w pytaniu 1,
zapisz odpowiedzi na pytania 2-5 do każdego zdarzenia.

Czego najbardziej nie możesz sobie wybaczyć?

Co jest tak trudnego w tym do wybaczenia/zaakceptowania?
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Za co ponosisz w pełni odpowiedzialność?

Co było poza Twoją kontrolą?
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Czego się nauczyłaś(-eś), co pozytywnego możesz z tego wyciągnąć?

Poświęć na zapisywanie swoich odczuć jeden tydzień. Jeśli masz
sporo rzeczy do zapisania, przeanalizowania możesz przeznaczyć na
ten proces 2 tygodnie. Po zapisaniu wszystkiego spal kartkę.

Poniżej afirmacja pomocna w procesie wybaczenia sobie

„Odpuszczam/żegnam wszystkie blokady, myśli, przekonania, które blokują
moją miłość do siebie, wybaczenie sobie błędów z przeszłości. Otwieram
się na akceptację siebie, swojej przeszłości, swoich decyzji i błędów”.



ANNA OSIECKA 

Ważne!!!

Jeśli, pomimo ćwiczenia nadal będziesz odczuwać duże
emocje, pomyśl o kilku sesjach indywidualnych coachingowych
lub terapeutycznych. Jeśli chcesz porozmawiać o opcjach sesji
indywidualnych ze mną, napisz na adres: 

anna@calaprawdaorelacjach.pl.
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