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Bezpłatny Ebook: Od stresu do spokoju:

To 7 kroków, dzięki którym:
 √ uwolnisz się od stresu czy wypalenia,

√ odzyskasz spokój
√ i nadasz swojemu życiu nowy kierunek 

 
Dla kogo ten ebook? 

√  Jeśli czujesz się w swojej dotychczasowej pracy czy biznesie wyeksplo- 
      atowa na, wręcz wyciśnięta jak cytryna,
√    Żyjesz w ciągłym kołowrotku i grasz według reguł ustalanych przez innych.   
      Może nawet jesteś na skraju wypalenia zawodowego,
√ Jeśli prowadzisz swoją firmę i jesteś w pracy praktycznie 24 godziny  
     na dobę, praca dla klientów i dla domu zaciera swoje granice, 
√ Jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym i nie chcesz  
   wracać do dotychczasowej pracy, chcesz uwolnić się od miejsca,  które  
     Ci nie służyło.

Dobrze trafiłaś! Ten e-book pomoże Ci z tego wyjść.
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4str.Witaj,

Zanim przejdziemy do kroku pierwszego, podzielę się z Tobą 
moją historią…

 Nie uwierzysz, ale jeszcze dwa lata temu byłam wielkim chodzącym  
kłębkiem nerwów, miesiącami bolała mnie głowa, jednak nie dawałam  
sobie szans na odpoczynek. Przez kilkanaście lat pracowałam w korpora-
cjach jako manager, gdzie odpowiedzialna byłam za przenoszenie procesów  
(księgowych, hr’owych) z różnych krajów do Polski. Praca działu np. księgowo-
ści przestawała być robiona przez zespół w Szwecji, Holandii, czy Norwegii,  
a zaczynała być wykonywana przez zespół, który zrekrutowałam i przeszkoli-
łam w Polsce. Byłam również odpowiedzialna za ustabilizowanie tych proce-
sów, ich usprawnienie i … kolejne przeniesienie do Indii. 
Co wiązało się z wieloma wyjazdami, pracą z wieloma interesariuszami  
z USA, Europy i Azji, w różnych strefach czasowych oraz z ocenianiem, za-
trudnianiem, zwalnianiem pracowników. Miałam nienormowany czas pracy…  
a dojazdy do pracy zajmowały mi 3 - 4 godziny dziennie. Praktycznie 12-14 go-
dzin byłam poza domem…

 Na swoje wypalenie zapracowałam sobie nie słuchając siebie i swoje-
go ciała. Syndrom Zosi Samosi nie opuszczał mnie, a do tego wysoki poziom  
odpowiedzialności nie pozwalały mi prosić o pomoc. Perfekcjonizm i poczucie, 
że od siebie wymagam więcej niż od innych nie pozwolił mi wrzucić na luz….
 Dziś mogę powiedzieć, że popełniłam wobec siebie wszystkie możliwe błę-
dy, byłam pracoholiczką, która za bardzo przejmowała się swoją pracą i rolą,  
nie pracowałam w zgodzenie ze swoimi talentami. Zmuszałam się do bycia  
w roli, za którą nie przepadałam, brałam na siebie za dużo, nie potrafiłam 
powiedzieć nie. Nie potrafiłam efektywnie delegować, nie potrafiłam odpo-
czywać, brałam pracę i myśli o niej do domu. Nie wysypiałam się, nie jadłam.  
Nie wiedziałam jak skutecznie się regenerować. Nie dawałam sobie szansy na 
odpoczynek….
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 Kiedy doprowadziłam u siebie do chronicznego bólu głowy i poczu-
cia niemal odcięcia od przeciążonego ciała, dotarło do mnie, jaką krzywdę  
wyrządziłam sobie, działając jak robot. I jaką krzywdę wyrządziłam swojej  
rodzinie, a przede wszystkim swoim dzieciom nie będąc dla nich obecną. 
 Zaczęłam krok po kroku uczyć się dbać o siebie, pytać siebie,  
co naprawdę jest dla mnie ważne, aby z czasem spokojnie to osiągnąć.  
Skupiłam się na odzyskaniu zdrowia, zmieniłam pracę i sposób  
funkcjonowania, odnalazłam czas dla rodziny, i dla siebie.

Dzisiaj pomagam kobietom w wychodzeniu ze stresu  
czy wypalenia, dzięki czemu zatrzymują pędzący kołowrotek, 
odzyskują spokój, wsłuchują się w swoje  potrzeby, skutecznie 

realizują się  w swoim życiu i pracy. 

 Chciałabym, aby praca była dla kobiet źródłem inspiracji, aby każda  
z nas realizowała swój potencjał zgodnie ze swoimi talentami.  
Aby każda z nas z lekkością pracowała, komunikowała się, odpoczywała  
i korzystała z życia. Jestem przekonana, że gdy my kobiety, zadbamy  
o siebie (nauczymy się radzić sobie w sytuacjach stresowych, nauczymy się 
zdrowej asertywności, pracy z emocjami) to nauczymy dbać o sobie nasze  
dzieci, aby wiodły szczęśliwe życie.
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Moja Droga,

 Gratuluję Ci podjęcia decyzji o postawieniu na siebie. 

Cieszę się, że chcesz sobie pomóc i czytasz ten e-book. Niech jego lektura bę-
dzie pierwszym krokiem na drodze do wyjścia ze spirali stresu czy wypalenia, 
ku spokojowi, wolności i lekkości.

Napisałam ten ebook z myślą o moich Klientkach zmagających się z przepra-
cowaniem, balansujących energią pomiędzy pracą a domem, sfrustrowanych  
i przemęczonych.

Będę w tym ebooku pisać bezpośrednio do Ciebie – Droga Kobieto, będę  
zachęcać Cię, abyś porzuciła  zmęczenie i zaczęła dbać o siebie.  
Podam Ci konkretne wskazówki jak to zrobić.

Czy wiesz, że… nadmierny stres czy wypalenie może dopaść  
każdego?  

 Jeśli przez całe lata pracowałaś jak szalona, nie dosypiałaś, nie jadłaś, nie 
odpoczywałaś, Twój organizm daje Ci znak. Czas się zatrzymać i zadbać o siebie. 

Mnie dotknęło wypalenie. Przeszłam tę drogę. Doskonale wiem jakie myśli 
kłębią  się w Twojej głowie, wiem ile masz w sobie zwątpienia i zmęczenia. 

Dlatego chcę Tobie pomóc, abyś mogła doświadczyć w swoim życiu więcej spo-
koju, lekkości i wolności. Abyś uwierzyła w siebie, nadała swojemu życiu pożą-
dany kierunek i odzyskała spokój.

Często moje klientki doświadczają wypalenia zawodowego nawet o tym nie wie-
dząc. Dlatego też zapraszam cię do testu. Sprawdź czy jesteś na skraju wypa-
lenia, może już go doświadczasz, a może na razie tylko jawi się na horyzoncie!

Zrób test, który znajduje się poniżej.
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Odpowiedz na pytania.  Przydziel sobie punkty w zależności od Twojej odpowiedzi:
nigdy – 0 punktów
rzadko – 1 punkt, 
często – 2 punkty, 
prawie zawsze - 3 punkty
Na końcu zsumuj i przeczytaj wynik.   

1.    Jak często czujesz się zmęczona psychicznie i/lub fizycznie?  
2.  Jak często masz migrenowe lub napadowe bóle głowy lub odczuwasz bóle  
      mięśni (karku, kręgosłupa)?
3.  Jak często tyjesz lub chudniesz lub masz problemy trawienne trwające przez  
      dłuższy okres czasu?
4.    Jak często masz w swoim środowisku stresujące sytuacje, na które Twój organizm  
   reaguje w następujący sposób: podwyższone ciśnienie, pocenie się dłoni,  
      przyspie-szony oddech, ściśnięte gardło, kłucie w żołądku?
5.   Czy masz problemy z zasypianiem, przerywany sen lub śnią Ci się koszmary?
6.   Czy zdarza Ci się czuć niewyspanym mimo 8h snu?
7.    Czy obserwujesz u siebie uczucie permanentnego zmęczenia mimo weekendowe 
      go bądź tygodniowego odpoczynku?
8.   Jak często w sytuacjach stresowych gubisz zdania lub plącze Ci się język?
9.   Czy często zdarza Ci się reagować na zwykłe sytuacje życiowe niewspółmiernie 
      np. wybuchasz z powodu pękniętej sznurówki lub na widok kolejnego maila?
10. Jak często zmuszasz się do chodzenia do pracy, choć wcześniej praca  
      sprawiała Ci przyjemność?
11.   Jak często praca jest dla ciebie źródłem napięcia i stresu?
12. Jak często zauważasz u siebie pogorszenie zaangażowania w relacje  
       z klientami i współpracownikami?
13.   Jak często wątpisz w swoje zdolności i umiejętności?
14. Jak często drobne niepowodzenie staje się dla Ciebie źródłem napięcia  
        i powodem do obniżenia poczucia wartości?
15.   Jak często czujesz, że to co robisz nie ma sensu?
16.   Jak często myślisz: „mam dość swojej pracy”?
17.  Jak często czujesz się, że nie masz wyzwań w pracy i nic dobrego Cię już nie spotka? 
18.  Jak często czujesz, że wpadasz w rutynę i to co robisz nie sprawia Ci już radości?

Uwaga dla mam: prowadzenie domu i wychowywanie dzieci to też praca!



8str.                                                                      Zsumuj liczby i zobacz wyniki:
Od 1 do 18 punktów:
Brawo! Masz bardzo odporny organizm na stres. 
Nauczyłaś się lub masz naturalne zdolności radzenia sobie w sytuacjach  
stresowych. Trzymaj tak dalej!
Bądź jednak uważna i dbaj o swój organizm, dobre się odżywiając, uprawiając  
sport i regularny odpoczynek!

Od 19 do 36 punktów:
Należysz do osób przeciętnie się stresujących. Bardziej dbaj o siebie!
Bądź uważna i wsłuchuj się w Twoje ciało. Warto nauczyć się rozpoznawać syg-
nały stresowe, tak aby skutecznie się relaksować i regenerować. Możesz zacząć  
od nauki technik relaksacji, uprawiania sportu, planowania odpoczynku,  
aby nie dopuścić do permanentnego napięcia powodującego w dłuższej perspek-
tywie wypalenie zawodowe. 

Od 37 do 54 punktów:
Organizm dajce Ci sygnały ostrzegawcze: czas zająć się sobą!
Stres wpływa negatywnie na psychofizyczne funkcjonowanie Twojego organizmu. 
Bardzo przydałaby Ci się porady: 
- jak radzić sobie w sytuacjach stresowych? 
- jak się relaksować? 
- jak skutecznie zadbać o siebie? 
Warto częściej robić przerwy w pracy na odpoczynek. 

Jeśli czujesz, że chciałabyś skonsultować swój wynik ze mną, to zapraszam Cię na 
gratisową konsultację – umów się:  http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja 

I jak? Jaki jest Twój wynik? Zapisz poniżej swoje refleksje co do testu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…

GOTOWA DO PODRÓŻY „OD STRESU DO SPOKOJU”?
A zatem zaczynajmy!

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja 
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E-book Od stresu do Spokoju składa się z siedmiu kroków.

      1.  Krok Pierwszy: Weź głęboki oddech.
     2.  Krok Drugi: Odpocznij.
     3.  Krok Trzeci: Rozpoznaj emocje.
     4.  Krok Czwarty: Poczuj ulgę.
     5.  Krok Piąty: Znajdź wsparcie i poproś o pomoc.
     6.  Krok Szósty: Spójrz na swoją sytuację z roli obserwatora.
     7.   Krok Siódmy: Zaufaj sobie.

Nadałam e-bookowi następującą strukturę:

√ Pytania (bądź ze sobą szczera i odpowiedz na nie; czytaj i rób przerwy;  
  daj  sobie czas, abyś głęboko i szczerze mogła zastanowić się nad  
    Twoją obecną sytuacją);

√ Wyjaśnienie (tutaj dzielę się z Tobą informacją, dlaczego dana rzecz bądź 
    czynność jest ważna i jaki mają wpływ na Twoje zdrowie);

√ Ćwiczenia (do samodzielnego wykonania);

√ Wnioski.

Mam jeszcze jedną radę, jeśli czujesz, że zgadzasz się z tymi wskazówkami, 
 i one w jakiś sposób z Tobą rezonują to idź za tym. Jeśli czujesz, że dany punkt 
lub ćwiczenie nie są dla Ciebie to nie zmuszaj się, nie rób nic wbrew sobie. 
                                                                    
Życzę Ci owocnej lektury!             
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Odpowiedz sobie na następujące pytania:

√ Czy wiesz, jak oddychasz?
√ Czy Twój oddech jest głęboki?
√ Czy oddychasz do brzucha, rozluźniając mięśnie?
√ Jak często pozwalasz sobie na rozluźniający oddech?
√ Jak spokojny oddech wpływa na Twój organizm?
 

    Dlaczego wzięcie oddechu jest takie ważne?  
O co chodzi z tym oddychaniem?

 Prawidłowe oddychanie ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i sa-
mopoczucie. Pomaga dotlenić organizm, uwolnić emocje i rozluźnić ciało. 
 Niewiele z nas zastanawia się nad tym, jak oddycha... .
 Co to znaczy oddychać prawidłowo?
 Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że każdy wdech i wydech mają 
wpływ na nasze zdrowie, nastrój i samopoczucie. Na pracę organów wewnętrz-
nych oraz wygląd. Funkcje naszego organizmu są ze sobą ściśle powiąza-
ne. Wiele problemów zdrowotnych może być konsekwencją nieprawidłowego  
oddechu i braku dostatecznej ilości tlenu, który jest niezbędny do przy-
swojenia substancji odżywczych przez tkanki i komórki. Prawidłowy oddech  
niezbędny jest do wytworzenia energii, usunięcia szkodliwych produktów prze-
miany materii oraz do odnowy i regeneracji.
  Większość ludzi (jak wynika z obserwacji lekarzy), nie potrafi oddychać 
pełną piersią. Oddychamy płytko i niestety, nie jest w to zaangażowana prze-
pona. Gdy jesteśmy mali, jako dzieci, oddychamy prawidłowo. Potem, około 3-4 
roku życia, tracimy tę naturalną zdolność i nabieramy powietrza płytko, prawie 
nie używając przepony – jednego z największych mięśni w naszym ciele. Z po-
mocą przepony unosi się i opuszcza klatka piersiowa, dzięki czemu możemy 
zrobić naprawdę głębokie: wdech oraz wydech. W miarę dorastania zatracamy 
tę naturalną zdolność.
 Dodatkowo, gdy jesteśmy zestresowani, nasz organizm reaguje na za-
grożenie i uaktywnia reakcję ‚’’walcz lub uciekaj’’. Polega ona między innymi  
na przyspieszeniu akcji serca, rozszerzeniu naczyń krwionośnych i oskrzeli;  
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organizm błyskawicznie przygotowuje się do reakcji, mamy przyspieszony 
oddech. Bardzo często zdarza się, że moment stresu i zagrożenia już minął,  
my wykonaliśmy jeden głębszy oddech, ale po chwili powracamy do nawykowe-
go oddychania - płytkiego i szybkiego.
 Zalet prawidłowego oddychania jest wiele. Wśród najważniejszych moż-
na wymienić: koordynację pracy półkul mózgowych, wspomaganie pa-
mięci i koncentracji. Świadomy oddech redukuje też napięcia, regeneruje 
i harmonizuje system nerwowy. Szybko uspokaja, wycisza emocje i odpręża.  
W medycynie wschodniej prawidłowe oddychanie należy do filarów 
wszystkich kuracji leczniczych.
 Metody oddechowe mają kluczowe znaczenie przy osiąganiu stanu  
relaksu, odprężenia i wewnętrznego spokoju. Dzięki świadomemu wspoma-
ganiu oddechem naszego ciała i umysłu stajemy się silniejsze, radośniejsze, 
łatwiej przeżywamy niepokoje lub napięcia psychiczne. Dlatego powinnyśmy 
stosować ćwiczenia oddechowe kilka razy dziennie. W ten sposób przerywamy 
niekorzystne procesy w naszym ciele i psychice.

Jak widzisz, prawidłowe oddychanie, tak prozaiczna - wydawałoby się - czyn-
ność, ma ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie, a nawet na utrzymanie 
odpowiedniej wagi ciała czy dbanie o urodę. Przede wszystkim zaś jest podsta-
wą zdrowia i zarządzania własną energią. I - najważniejsze - pozwala zapano-
wać nad stresem.
 

 Prawidłowe oddychanie to świadome oddychanie.
Na początku zdiagnozuj, jak oddychasz.

Ćwiczenie 1.
 Połóż rękę na brzuchu i weź głęboki oddech. Jeśli ręka pozostanie w miej-
scu, nie poruszy się, oznacza to, że oddychasz zbyt płytko.
 Możesz położyć się na podłodze i umieścić na swoim brzuchu książkę.  
Podnieść książkę do góry wraz z oddechem.
 Na początku taka czynność może być trudna, nie poddawaj się jednak, 
ćwicz umiejętność oddychania do brzucha, dopóty czynność ta nie stanie  
się dla Ciebie naturalna i nie będziesz musiała wkładać w nią szczególnej  
uwagi i wysiłku.
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Usiądź lub połóż się wygodnie.
Weź jeden głęboki wdech, następnie - wydech; pisząc, ’’głęboki’’, mam na my-
śli właśnie oddech do brzucha. Możesz położyć jedną rękę na brzuchu,  
drugą - na klatce piersiowej.
Weź kolejny głęboki wdech i wydech.
Rozejrzyj się powoli po pomieszczeniu, w którym jesteś - bardzo powoli.
Zamknij oczy.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoje stopy na ziemi.
Weź głęboki wdech i wydech; przenieś swoją uwagę na Twe łydki i kolana.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj Twe uda i siedzenie.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj Twój brzuch i plecy.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoje dobre serce.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj, jak napełniają się Twoje płuca.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoje dłonie .
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoje przedramiona, ramiona i barki.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoją szyję.
Weź głęboki wdech i wydech; poczuj swoją mądrą głowę.
Weź głęboki wdech i wydech, i obejmij uwagą całe Twoje ciało.
Weź głęboki wdech i wydech; a teraz poczuj je całe.
Weź głęboki wdech i wydech, i uświadom sobie, gdzie w przestrzeni tego  
pomieszczenia znajduje się twe ciało.
Uświadom sobie, gdzie w przestrzeni znajduje się pomieszczenie, w którym  
jesteś.
Uświadom sobie, gdzie w przestrzeni znajduje się miejscowość, w której jesteś.
Uświadom sobie, gdzie w przestrzeni znajduje się kraj, w którym jesteś.
Uświadom sobie, gdzie w przestrzeni znajduje się kontynent, na którym jesteś.
Uświadom sobie, gdzie w przestrzeni kosmosu znajduje się Ziemia.

Powróć teraz świadomością z powrotem do Twojego ciała, poczuj swoje stopy 
na ziemi, delikatnie poruszaj ciałem i bardzo powoli... otwórz oczy.
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          To ćwiczenie trwa około pięciu minut. Przenosisz w nim uwagę do wewnątrz 
swojego ciała, skupiasz się na oddechu, na sobie. Ale również jest do dobry 
sposób na dystansowanie się od problemów i przeniesienie uwagi poza Twoją 
obecną sytuację, i związane z nią emocje.
 Zachęcam Cię do praktykowania ćwiczeń oddechowych na co dzień, jako 
sposobu na chwytanie kontaktu ze sobą i dystansowania się do trudnych sy-
tuacji. 
Nagrałam to ćwiczenie  specjalnie dla Ciebie, znajdziesz je na mojej stronie:  
http://malgorzatawydmanska.pl/gratisy

Wnioski:
√ Poprawny oddech wpływa na witalność, nastrój; stanowi warunek  
   zdrowia. Pozwala regulować pracę serca, wątroby, układu  
         pokarmowego, systemu nerwowego; wydłuża życie.
√ Pozwala poskromić emocje, wyciszyć się i zapanować nad stre  
         sem.
√ Praktykuj świadomy oddech (do brzucha) codziennie.

http://malgorzatawydmanska.pl/gratisy
http://malgorzatawydmanska.pl/gratisy
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Poznaj historię Edyty.

Jedna z moich klientek - Edyta zgłosiła się do mnie, gdyż dotychczasowa  
praca nie dawała jej satysfakcji. Uczestniczyła w moim programie coachin-
gowym „Odnajdź swój kierunek”. Podczas naszych sesji uporządkowała swo-
je priorytety, przeanalizowała swoje kompetencje, predyspozycje, zdolności  
i kierunek, w którym się chce rozwijać i… zmieniła pracę.

Przeczytaj jej historię:

„Gosię poznałam w momencie zakrętu zawodowego - krótko po powrocie  
z urlopu macierzyńskiego, w nowej pracy, jednak na „starym”, wykonywanym 
przez wiele lat stanowisku. Różne okoliczności sprawiały, że nie czerpałam  
satysfakcji z nowej sytuacji zawodowej. Mimo tego, kiedy pojawiła się oferta 
pracy u konkurencji w nowej dla mnie roli,  z potencjalnie lepszymi warunkami 
pracy, decyzja nie była dla mnie oczywista. Długo się wahałam, suma plusów  
i minusów dla nowego i starego rozwiązania wciąż się bilansowała. 
 Pracowałam z Gosią na indywidualnych coachingowych, podczas których 
Gosia pomogła mi określić problem z jakim się borykałam, uporządkować myśli 
i wydobyć z nich kwestie dla mnie priorytetowe. Gosia ujęła mnie zaangażo-
waniem i swoim przygotowaniem w roli coach’a. Kilka „ćwiczeń” zaproponowa-
nych przez Gosię sprowokowało mnie do zadania sobie istotnych w tej sytuacji  
pytań, samodzielnej oceny tego, co dla mnie istotne, a w konsekwencji podję-
cia decyzji przybliżającej mnie do obranego celu. 
Cenię w Gosi autentyczne zaangażowanie w to co robi, dyskrecję, jej warsztat,  
a przede wszystkim pasję, z jaką podchodzi do idei coachingu na co dzień.
Przy okazji następnego zakrętu życiowego z pewnością zwrócę się do Gosi  
o pomoc – mój sprawdzony adres!”

  

              Edyta Bojda - Pastuszczyn
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Odpowiedz na następujące pytania:
√  Czy czujesz się wypoczęta?
√  Czy masz swoje sposoby na relaks i odpoczynek?
√  Ile godzin śpisz?
√ Jak odpoczywasz?
√  Jak będziesz się czuła, gdy zaczniesz odpoczywać i relaksować się  
          regularnie?
√  A co się stanie, gdy nie odpoczniesz?

Odpoczynek
 To bardzo interesujący temat. U niektórych odpoczynek powoduje wy-
rzuty sumienia z powodu czekających na załatwienie spraw i piętrzących się 
obowiązków.  Zamiast odpoczywać i pozwolić sobie na‚ ’’nicnierobienie’’, boją  
się powrotu do pracy, odczuwają silny lęk i katują się wyrzutami sumienia,  
a tym samym ich odpoczynek jest nieefektywny. Dla innych wypoczywanie sta-
nowi nieodzowną część życia i jest niezbędny, aby normalnie funkcjonować  
i pracować.
 Jak to jest z odpoczywaniem u Ciebie?

Dlaczego odpoczynek jest ważny?
 Czy codziennie podłączasz do ładowania Twój telefon komórkowy?  
Nie będzie działał, jeśli go nie naładujesz. Tak samo jest z Twoim organizmem; 
podłącz go do ładowania - odpoczywając.
 Jeśli rozpoznajesz u siebie symptomy przemęczenia, po prostu zapla-
nuj odpoczynek w kalendarzu... Tak, tak dobrze przeczytałaś. Skoro planujesz 
pracę, tak samo jak spotkania i inne obowiązki, wpisz do swojego kalendarza 
czas na odpoczynek. Chodzi o to, żebyś zachowała balans w życiu, i pomiędzy 
pracą dała sobie szansę na regenerację. Zdajesz sobie sprawę z faktu, że nie  
da się cały czas pracować na najwyższych obrotach. Bez odpoczynku działamy 
nieefektywnie, często popełniamy błędy i w rezultacie, choć zostajemy dłużej  
w pracy i mamy poczucie, że tak dużo robimy, efekt często jest mizerny w po-
równaniu z sytuacją gdybyśmy działały z pozycji mocy, po odpoczynku.  Gdy je-
steśmy wypoczęte, działamy bardziej efektywnie, dostrzegamy nowe możliwości  
i rozwiązania. Nasz umysł jest jasny i klarowny, i łatwiej podejmujemy decyzje. 
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Poobserwuj siebie. Jak odpoczywasz?

 Czy zdarza Ci się odpoczywać, oglądając telewizję, grając w gry lub szu-
kając czegoś w Internecie? Tak postępując, serwujesz sobie jeszcze większą 
dawkę zmęczenia. Dlaczego? Otóż oglądanie telewizji, czy też korzystanie  
z komórki nie relaksuje ciała ani umysłu. Korzystanie z urządzeń sprawia,  
że nasz organizm bombardowany jest ogromną ilością bodźców, które są 
nienaturalne i nie wspierają nas w relaksacji. Szybko zmieniające się obrazy  
i kolory, filmy lub zdjęcia często wywołują skrajne emocje. Nasz system ner-
wowy w takich warunkach nie jest w stanie się odprężyć, a - wręcz przeciwnie  
- będzie jeszcze bardziej zmęczony. Pogarsza to nasze samopoczucie i kondy-
cję psychiczną. Nie serwuj sobie takiego ,”odpoczynku’’. Nie korzystaj z urzą-
dzeń elektronicznych, jeśli chcesz się naprawdę zregenerować. 

Co zrobić, gdy ‚’’nie masz czasu na odpoczynek…’’

         Posłużę się teraz metaforą. Czy możesz sobie przypomnieć instruk-
taż postępowania w sytuacjach awaryjnych w samolocie? Najpierw zakładasz  
maskę tlenową sobie, potem swemu dziecku. Niech ten obraz pomoże Ci zapa-
miętać, że najpierw powinnaś zadbać o siebie, żeby mieć siłę dbać o innych.  
Czy to w pracy, zespole, firmie czy w domu.

Co zrobić, żeby odpocząć?  

 Każda z nas ma swoje sposoby na odpoczynek. Być może już dobrze wiesz, 
co Cię relaksuje i sprawia Ci przyjemność, a być może teraz właśnie poczujesz, 
że to dobry moment na odkrycie tego.

Zapraszam Cię do poszukiwania i odkrywania.
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Znajdź coś, co sprawia Ci radość i przyjemność!

Odpowiedz na pytania: 
√  Co najbardziej Cię relaksuje?
√  Co sprawia, że się odprężasz?

 Nie porównuj się z innymi, sama siebie zapytaj: co najbardziej Cię  
relaksuje? Jeśli Twój partner biega i jego to odpręża, a Ty biegania nie cierpisz,  
nie zmuszaj się. Tu chodzi o Ciebie i tylko o Ciebie. To mogą być kąpiel w wan-
nie, masaż, spacer, przytulanie się do drzew, pływanie, malowanie, gotowanie, 
fitness… .
 Bądź testerką swojego sposobu na relaks i sprawdź: co sprawia,  
że się odprężasz? Pobaw się tym odkrywaniem… .
 Nastaw się do tego z lekkością. Nie chcę, abyś robiła to z zaciśnię-
tymi zębami “muszę się odprężyć, muszę się odprężyć, muszę znaleźć coś  
dla siebie etc.” Nie o to chodzi.

Postanów sobie, że robisz coś przyjemnego dla siebie z intencją lekkości  
i przyjemności, choćby przez kilka chwil. Skup się na sprawianiu sobie radości 
i wzbudzaniu pozytywnych emocji przez to, że robisz coś dla siebie ważnego  
i odprężającego.

Ćwiczenie 2. 
Poświęć czas tylko dla siebie.

 To bardzo ważne, abyś spędziła trochę czasu wyłącznie sama ze sobą. 
Mądre książki zalecają przynajmniej jedną godzinę dziennie. Wiem, że to sporo 
czasu. Zachęcam Cię więc, żebyś na początku poświęciła czas tylko dla siebie 
choćby przez pięć minut dziennie. Niech to będzie Twoje pięć minut w Twoim 
dobrym towarzystwie!
Z biegiem dni możesz wydłużać ten czas i cieszyć się przebywaniem  
“tylko ze sobą” coraz dłużej.
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 Zapytasz mnie, co robić w tym czasie? Skorzystaj z okazji i zadaj sobie  
na przykład następujące pytania:  

√  Jak się czuję?
√  Co chcę dziś zrobić dla siebie?
√  Jaką mam potrzebę, którą chcę zaspokoić?
          Ale mogą to też być inne:
√  Za co jestem wdzięczna? 
√  Co sprawia mi radość?
√  Z czego jestem dumna? Etc.

Zachęcam Cię do eksperymentowania i wsłuchiwania się w samą siebie… .

Ćwiczenie 3. 
Zadbaj o ruch fizyczny.

 Załóżmy, że pracujesz w biurze, a dodatkowo dojeżdżasz do pracy samo-
chodem lub autobusem. W biurze lub w domu godzinami siedzisz przy kom-
puterze lub telewizorze. Jeśli rzeczywiście tak jest, tym bardziej apeluję: zadbaj 
o aktywność fizyczną i swoje ciało. Możesz wprowadzać więcej ruchu poprzez 
małe czynności, na przykład: zamiast windą przejdź się schodami; zamiast po-
jechać z przystanku spod pracy autobusem, przejdź do następnego przystan-
ku. Sposobów i okazji do ruchu znajdziesz wiele.
 I tu znów zachęcam Cię do odkrywania: jaki ruch, aktywność, sport spra-
wiają Ci przyjemność? Może to basen, bieganie, joga, ćwiczenia aerobowe, a 
może kickboxing lub capoeira? Gdy znajdziesz coś, co lubisz, czas aktywności 
fizycznej może okazać się ulubionym w ciągu dnia, a o to właśnie chodzi! To nie 
ma być kolejny obowiązek czy zadanie do wykonania, ale przyjemność, która 
pomaga Ci zadbać o siebie i zrelaksować się głębiej.
 Nie wiem, czy wiesz, ale po około trzydziestu minutach ruchu w naszym 
organizmie uwalniają się endorfiny i czujemy się po wysiłku nie tylko zmęczone, 
ale i szczęśliwe. A dodatkowo spalamy tkankę tłuszczową. :)
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Zadbaj o regularny, spokojny sen.

 Spokojny, regularny i nieprzerwany sen, który trwa 6-8 godzin, 
pozwala naszemu ciału się zregenerować. 
Stwórz sobie idealne warunki do spania:  wywietrz sypialnię, spraw sobie  
pościel z naturalnych materiałów, przyjazne kwiaty np. paprocie, zjedz lekki 
posiłek co najmniej 2-3 godziny przed snem. Najefektywniejsza regeneracja  
organizmu następuje, gdy zaśniesz w godzinach: 22.00-24.00.

Oto pozostałe zasady higieny snu:
√  aktywność fizyczna;
√  wstawanie rano o tej samej porze;
√  prowadzenie regularnego trybu życia;
√ unikanie kofeiny, nikotyny i alkoholu.

 Jeśli masz małe dzieci, które wymagają nocnej opieki, umów się z part-
nerem, aby opiekę nocną sprawować naprzemiennie, abyś miała szanse  
się wyspać. Być może ktoś z bliskich jest w stanie w weekend wymienić  
Cię w opiece, żebyś mogła sobie zrobić regenerującą drzemkę?

Ćwiczenie 5. 
Zadbaj o prawidłową dietę.

Czy jesz regularnie? Czy to, co jesz, jest zdrowe i świeże?
 Być może te pytania wydają Ci się niedorzeczne, ale gdy je sobie zadałam, 
zrewolucjonizowały mój sposób odżywiania. Zdałam sobie sprawę, że będąc  
w pędzie, nie jadałam przez kilka godzin. Z głodu łapałam pierwsze, co mi 
się nawinęło, np. słodycze. Jadłam je szybko i biegłam dalej. Nawet na chwilę  
nie usiadłam. Później bolał mnie brzuch i czułam się bardzo głodna; obja-
dałam się wieczorami, gdy było na to więcej czasu. Po jakimś czasie przyszła  
refleksja: jakim cudem mam mieć siłę, skoro nic jem regularnie? Jaką jakość 
jedzenia sobie zapewniam?
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       Jeśli jesz nieregularnie, w pośpiechu, a do tego są to produkty wyso-
ce przetworzone, z dużą ilością mięsa, soli i cukrów, a w Twojej diecie brakuje  
owoców i warzyw, sama siebie krzywdzisz.
 Według wielu badań nadmierne spożywanie nabiału i mięsa jest przy-
czyną chorób układu krwionośnego, może doprowadzić do zawałów serca,  
udarów, miażdżycy i wielu innych chorób.

Nie zdajemy sobie sprawy, jak źle nieodpowiednia dieta może 
wpływać na nasze samopoczucie psychiczne i stan zdrowia.
 Zadbaj o to, aby w Twojej diecie było jak najwięcej świeżych i naturalnych 
produktów. 

Wnioski:
√      Znajdź najlepszy dla Ciebie sposób na relaks
√      Znajdź aktywność fizyczną, która sprawia Ci radość  
        i uprawiają regularnie
√     Zadbaj o prawidłowy sen i bogatą w wartości odżywcze  
        dietę
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3. Krok trzeci: Rozpoznaj emocje.

Odpowiedz na pytania: 

√  Czy potrafisz rozpoznać swoje emocje?
√  Czy emocje zalewają Cię i nie pozwalają normalnie funkcjonować?
√  Czy potrafisz nimi zarządzać, aby Cię nie niszczyły?
√  A jeśli jesteś osobą, która na co dzień wszystko kumuluje wewnątrz,  
        czy kiedykolwiek dawałaś upust swoim emocjom?

Dlaczego czuję to, co czuję, czyli skąd się biorą emocje? 
Co to są emocje?  

 Emocje to myśli, które pomagają nam zinterpretować sytuacje.  
Są informacjami płynącymi z naszego organizmu w reakcji  
na to, co nas spotyka. Tak naprawdę mało jest istotne, co się wydarzyło.  
Liczy się to, jakie my sami nadajemy temu znaczenie.
 Pojawienie się danej emocji uruchamia program działania z nią związany 
(np. złość wyzwala atak furii, ciekawość - chęć poznania).
 Doświadczaniu emocji towarzyszą takie same reakcje, jakie przeżywa 
nasz organizm w chwili stresu (biologicznie przygotowuje się do reakcji “walcz 
lub uciekaj” albo “udawaj martwego”). Nasze ciało reaguje np. zmianą akcji  
serca (gwałtownym biciem lub spowolnieniem akcji serca), napięciem bądź 
zwiotczeniem mięśni, czerwienieniem skóry albo blednięciem. Reakcją naszego 
organizmu na emocje jest wyraz twarzy (np. uśmiech, marszczenie czoła, zmia-
na wyrazu oczu) lub reakcja ciała (np. przygarbienie, zesztywnienie).
 Jeśli masz w sobie przekonanie, że szef Cię nie lubi, jest złośliwy i chce  
Ci dokuczyć, każde zachowanie Twojego szefa będzie w Tobie wzbudza-
ło nieprzyjemne emocje. Jeśli założysz, że szef przeżywa obecnie kłopoty,  
np. rozwodzi się i jest mu trudno, dużo łatwiej będzie Ci uznać, że zachowuje 
się niewłaściwie, będąc w stresie. Dużo prościej będzie okazać mu zrozumienie.
 Jeśli masz w sobie przekonanie, że koleżanka w pracy Ci nie sprzyja,  
i będziesz o niej negatywnie myśleć, większość działań podejmowanych przez 
tę koleżankę zinterpretujesz jako skierowane przeciwko Tobie. A to wywoła  
u Ciebie nieprzyjemne uczucia.
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Teraz pojawia się bardzo ważne pytanie: 
jak radzić sobie z emocjami? 

Twoje emocje zależą zatem od Ciebie samej, czyli od Twojej interpretacji tego, 
co Cię spotyka.

Zadaj sobie następujące pytania:

√ Jak postrzegasz świat?
√ Jak postrzegasz samą siebie?
√ Jak postrzegasz innych ludzi?
√ Jakie masz myśli związane z odczuwaną emocją?

 Teraz się zatrzymaj, bo w tym miejscu rodzi się przestrzeń, w której masz 
wpływ na interpretacje sytuacji, jakie Cię spotykają. Gdy zmieni się Twoja 
interpretacja sytuacji, zmienią się również Twoje emocje.
 Jeśli ciągle jesteś narażona na sytuacje stresowe i przed Tobą stoi kolej-
ne takie zdarzenie, Twój organizm uruchamia mechanizm walki, ucieczki lub 
zamarcia. Dlatego w chwili wzburzenia czy zdenerwowania czujesz potrzebę 
odreagowania natychmiast, a więc powiesz lub wykrzyczysz wszystko, co masz 
na myśli (często nie  zważając, czy Twoja reakcja jest adekwatna do sytuacji) .
 Tak naprawdę nie musisz reagować od razu. Możesz odwlec reakcję  
w czasie - nic się nie stanie. Czasami wystarczy choćby 10 spokojnych odde-
chów, a czasem potrzebne jest wyjście z biura na krótki spacer, aby dać sobie 
czas na ochłonięcie i przemyślenie tego, co się stało.
 I to jest właśnie ta wspominana wcześniej przestrzeń na reakcję.  
W naszym codziennym życiu najtrudniej jest dostrzec, że zwykle jest czas  
na moją własną decyzję. Na danie sobie przestrzeni, by odpowiedzieć sobie 
na pytanie: co decyduję zrobić? I specjalnie używam tutaj następujących 
słów: nie ,’’co muszę zrobić’’, ale (po przemyśleniu) ‚’’co chcę zrobić? Jak chcę 
zareagować, gdy nie będę zanurzona w emocjach’’? A mogę to wymyślić 
lub dostrzec tylko wtedy, gdy dam sobie na to czas i pooddycham głęboko, 
rozluźnię mięśnie i ciało.
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Jak radzić sobie z emocjami, które mam tuż pod powierzchnią, 
i czuję, że zaraz ‚’’wybuchnę’’? 

Oto instrukcja, krok po kroku, jak radzić sobie wewnętrznie, gdy wydarzy  
się coś, co Cię wzburzyło.

1. Poczuj emocje i zatrzymaj się
Wykorzystaj to, o czym przed chwilą przeczytałaś - pomiędzy emocją,  
a Twoją reakcją jest czas i przestrzeń na Twoją decyzję.
Na chwilę zatrzymaj się i przestań mówić i robić to, co w danej chwili  
robiłaś... Jeśli trzeba oddal się z miejsca, w którym jesteś i weź kilka głębokich 
oddechów.

2. Poczuj emocję jaką odczuwasz, ale nie daj się jej „porwać”
Poczuj emocję w swoim ciele, pozwól sobie na nią. Oddychaj głęboko  
i po prostu chwilę pobądź i odczuwaj tę emocję. Nazwij tę emocję. I zauważ jak 
ją odczuwasz.

3. Zauważ, jaka myśl była głównym źródłem emocji.
Co pomyślałaś zanim emocja się pojawiła? Czy dana sytuacja coś  
Ci przypomina? Czy w podobnej sytuacji w przeszłości spotkało Cię coś  
nieprzyjemnego? 

4. Przełącz emocję.
Przekieruj energię z Twojego ciała na inną reakcję, na przykład:  
wykrzycz złość na podziemnym parkingu, potrząśnij energicznie ciałem,  
wytańcz lub rzuć śnieżką bez śnieżki (wyobrażoną śnieżkę, a jeśli akurat jest zima  
– po prostu ulep ją i rzuć). 
Znajdź nową wspierającą Cię myśl, która pomoże Ci szybciej wrócić  
do dobrego nastroju. Na przykład: „To nie jest koniec świata, raport się  
”wysypał”, ale można go poprawić.

5. Gdy się uspokoisz, zanalizuj co się stało i zacznij działać.
Gdy już Twoje emocja opadną, to na chłodno przeanalizuj co się stało  
i jak chcesz zareagować. Możesz skonsultować się z kimś kto Ci sprzyja,  
zasięgnąć rady, ułożyć w głowie odpowiedź i poćwiczyć jej wypowiadanie. 
Po takim przygotowaniu będzie Ci łatwiej działać.
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6. Wyciągnij wnioski.
Zastanów się jakie wnioski wyciągniesz z tej sytuacji.
Czego Cię ta sytuacja nauczyła? 

Jak następnym razem chcesz zareagować, gdy spotka Cię coś podobnego?

Co robić, gdy nie pozwalam sobie na okazywanie emocji?

 Może też być tak, że cały czas kontrolujesz swoje emocje, nigdy ich nie 
uzewnętrzniasz, czy to w pracy, czy w domu, a cała gotujesz się w środku.  
Zastanów się, czy taki sposób reakcji jest dobry dla Twojego zdrowia? Czy po-
trafisz ujawnić swoje emocje, nie raniąc innych? Czy masz w sobie gotowość na 
pokazanie tego, co czujesz? Co takiego się stało, że nie możesz sobie pozwolić 
na bycie szczerą sama ze sobą i z innymi?
 Istnieje w tej sytuacji zagrożenie, że jeśli nie zareagujesz, nie dasz infor-
macji zwrotnej, czyli nie powiesz, jakie zachowanie innych osób Ci odpowiada, 
a jakie nie, może być tak, że w końcu nie wytrzymasz i zareagujesz nieadekwat-
nie do sytuacji, i wybuchniesz.
 Konsekwencje długotrwałego (na przykład trwającego latami) tłumienia 
emocji są następujące: chroniczny stres, objawy psychosomatyczne (nerwobó-
le, zaburzenia snu, brak apetytu i chudnięcie, brak energii), podwyższony puls, 
niepokój, bycie w ‚’’ciągłej gotowości’’. Ale również: brak satysfakcji z życia, z 
tego, co masz, co osiągnęłaś; brak zadowolenia z relacji z bliskimi, który wynika 
z nieumiejętności komunikowania otwarcie o swoich uczuciach i potrzebach; 
skłonność do depresji i agresji. Emocje bowiem muszą znaleźć ujście.

Jak rozpoznać czy tłumisz w sobie emocje?

1. Nie mówisz ani słowa, a w środku krzyczysz.
 Jesteś w sytuacji, gdy Twój zespół, klienci lub współpracownicy podejmują 
decyzję, z którą się nie zgadzasz, a jednak nic nie mówisz. Nie wiesz, dlaczego 
się nie odezwałaś, nie potrafisz tego wyjaśnić. Być może w dzieciństwie czułaś 
zagrożenie, a Twoje ciało zastygło i nic nie mogłaś zrobić, teraz sytuacja się 
powtarza.
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2.  Jesteś bardzo, ale to bardzo empatyczna.
 Wysłuchujesz każdą osobę, okazujesz zrozumienie i pozwalasz sobie  
na głębokie współodczuwanie. Czujesz emocje swojego rozmówcy i one Cię  
pochłaniają. A kiedy jesteś proszona o pomoc, nie odmawiasz (bo nie po-
trafisz). A nawet więcej! Sama proponujesz szereg rozwiązań, obiecujesz po-
moc, bo ‚’’tak trzeba’’ i zaangażujesz w to swój czas i energię, mimo że to Cię  
nie dotyczy. Ta empatia, wynikająca z wewnętrznego przymusu, wciąga  
Cię niczym wir i nie ma już odwrotu. Po jakimś czasie orientujesz się, że robisz 
to kosztem siebie.

3.  Nie potrafisz byś asertywna.
 Jeśli ktoś potraktował Cię nieuprzejmie bądź niesprawiedliwie, zwykle  
mówisz: ‚’’nic się nie stało’’. Gdy ktoś chce sprzedać Ci starą bułkę, odpowia-
dasz: ,’’niech będzie’’, a w środku krzyczysz. W głowie analizujesz sytuację  
i pytasz siebie: ‚’’dlaczego się nie odezwałam? Czemu mnie nie uszanowano? 
Dlaczego dałam się tak potraktować’’?

4.  Trzymasz emocje na wodzy.
 Być może w przeszłości mówienie tego, co naprawdę myślisz i czujesz, nie 
było dobrze widziane przez Twoje otoczenie i od tej pory wolisz siedzieć cicho.
 Tłumienie emocji jest Twoją wypracowaną metodą na przetrwanie.  
Być może nie potrafisz inaczej. Jesteś zablokowana. Wiele lat doświadczeń 
nauczyło Cię, że lepiej nie ujawniać tego, co się czuje. Więc nie mówisz nic, 
na wszystko się zgadzasz, ale z każdą sytuacją, która Cię spotyka, czujesz, że 
nie jesteś ze sobą szczera, że godzisz się na zrobienie czegoś wbrew sobie,  
że narasta frustracja, ale nie potrafisz się temu przeciwstawić. Złościsz się  
na siebie i innych, aż w końcu wybuchasz, być może nieadekwatnie do sytu-
acji. Intensywność Twoich emocji przeraża Cię, a dodatkowo dostajesz infor-
mację zwrotną, że chyba trochę przesadziłaś, i znów przestajesz się odzywać,  
zaczynasz zgadzać się na wszystko. Sytuacja się powtarza.

5.  Nie okazujesz emocji w obecności innych.
 A być może wstydzisz się płakać lub ujawniać inne emocje w obecności 
innych osób z obawy przed bliskością? Bo chcesz pozostać w swojej skorupie, 
ze swoimi emocjami? Od czasu do czasu marząc, że ktoś z tego z tej skorupy 
Cię wyciągnie?
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Jak sobie radzisz z tłumionymi emocjami?

Uświadomienie, że tłumimy emocje, to pierwszy krok do zmiany. Jak prze-
czytałaś wcześniej, możesz swoją reakcję przesunąć w czasie i sięgnąć po  
pomoc zaufanej osoby, z którą przedyskutujesz, jak zareagować, poćwiczysz  
to i poczujesz się pewniej. Jeśli rozpoznajesz w swoim zachowaniu tłumie-
nie emocji, zastanów się, skąd pochodzą takie reakcje, i zastosuj wszystkie  
kroki, zaczynając od punktu: Jak radzić sobie z emocjami?  
Tyle że, zamiast wyciszać emocje, włącz reakcje na nie.
 Dobrym pomysłem będzie również zapisanie się na warsztat z asertywno-
ści i udzielania informacji zwrotnej. Podczas takich zajęć w bezpiecznych wa-
runkach nauczysz się i poćwiczysz nowo zdobyte umiejętności, które będziesz 
mogła wykorzystać w codziennych sytuacjach.
 Jeśli czujesz, że taka pomoc jest Ci potrzebna, zapraszam Cię na gratiso-
wą konsultację: http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja

 Wnioski:

√  ”Ważne jest nie to, co Ci się zdarza, lecz jak to odbierasz’’ 
          - H. Selye
√  W chwili wzburzenia reaguj, stosując pięć prostych zasad: ‚ 
         ”Co robić, gdy ktoś wyprowadzi Cię z równowagi”.
    1. Opuść ,”miejsce zdarzenia”.
    2. Nie reaguj natychmiast – poproś o rozmowę za jakiś czas (jeśli to była 
         sytuacja twarzą w twarz). Nie odpowiadaj natychmiast na maila (jeśli  
         napiszesz, nie wysyłaj, tylko zapisz jako wersję roboczą).
    3. Daj sobie czas na oddech, uspokojenie.
    4. Oceń sytuację i spójrz na to, co się stało z perspektywy.
    5. Przemyśl, jak chcesz zareagować. Co powiesz? Jak odpiszesz?
         Skonsultuj się z kimś zaprzyjaźnionym, poćwicz swoja reakcję i działaj!
√      Uświadom sobie, czy jesteś osobą, która ma emocje ,”na wierzchu”,  
         czy  też je tłumi, i zastosuj tę wiedzę, reagując odpowiednio.

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/ 
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Historia Wioli.

Przeczytaj historię Wioli, która brała udział w moim programie „Odzyskaj 
spokój”. Wiola zgłosiła się do mnie ponieważ, czuła się wypalona i była już  
na zwolnieniu lekarskim. W trakcie naszej pracy, przenalizowała okoliczno-
ści które, ją do tego doprowadziły. To pozwoliło jej zaakceptować sytuację, 
w której się znalazła i pożegnać stare schematy. Uświadomiła sobie, że teraz 
jest najlepszy czas, żeby zająć się swoim zdrowiem i karierą, i że chce odna-
leźć swoją nową drogę zawodową, którą będzie pełna radości i satysfakcji.  
To co ujęło mnie podczas pracy z Wiolą to, to że Wiola postanowiła sobie,  
że będzie zmieniać swoją ścieżkę zawodową powoli, w swoim tempie.  
Stworzyła swój plan rozwoju na kolejne lata, który z radością realizuje krok  
po kroku.
 
Przeczytaj co naszej wspólnej pracy pisze Wiola. 

„Małgosia to bardzo ciepła osoba, otwarta na innych, empatyczna i przyja-
cielska. Wysłucha, doradzi, jak trzeba to wspólnie pomilczy. Praca z nią poka-
zała mi gdzie leży źródło moich problemów, pozwoliła spojrzeć na wszystko  
z innej strony i przepracować wszystko tak, żeby ze spokojem iść do przo-
du. Małgosiu dziękuję Ci za ten proces, już zawsze będziesz moim aniołem  
stróżem :)”.

      

                  Wioletta Nowakowska
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Na czym polega ten krok? 
Dokonaj szybkiej analizy i zdecyduj, co musisz zrobić natychmiast, aby lepiej 
się poczuć i lepiej funkcjonować. 

Odpowiedz sobie na następujące pytania:
√ Co Cię najbardziej męczy?
√ Co musisz zmienić natychmiast?
√ Co zajmuje Ci najwięcej czasu?
√ Co Cię najbardziej ogranicza?
√ Jakie są Twoje najtrudniejsze obowiązki?
√ Czy możesz je komuś delegować?
√ Czy wszystko musisz robić sama?
√ Kogo możesz poprosić o pomoc?
√ Czy musisz zmienić swoją pracę natychmiast?

 Być może powinnaś popracować nad zmianą Twojego stosunku do pra-
cy i obowiązków. Może nie trzeba zmieniać pracy czy firmy, tylko wystarczy  
zmienić stanowisko lub podejście do pracy? A być może zdecydujesz się  
zmienić pracę etatową na mniej obciążającą Cię psychicznie i fizycznie?  
A może, będąc we własnej firmie, zdecydujesz się delegować część swoich  
dotychczasowych zadań?
 Bądź uczciwa wobec siebie, odpowiadając na te pytania, ale 
weź też pod uwagę Twoje realia. Jeśli czujesz się „megaprzeciążona” i nie  
potrafisz znaleźć wyjścia z sytuacji, czujesz, że pętla stresu się zaciska, weź 
kilka dni wolnego, aby się zdystansować i zastanowić, jak możesz przeorgani-
zować swoją pracę, i dotychczasowe obowiązki.
 Nie jestem za tym, żebyś w pod wpływem nagromadzonych emocji i kumu-
lacji zmęczenia rzuciła pracę, czy sprzedawała firmę.
 Pragnę tylko, żebyś ważne, życiowe decyzje podejmowała świadomie;  
najlepiej, gdy będziesz wypoczęta i zrelaksowana. Zależy mi na tym, żebyś przy-
gotowała się do ważnych kroków w Twoim życiu. Być może uznasz, że otwo-
rzenie swojej firmy, gdy teraz jesteś na etacie, będzie dla Ciebie najlepszym  
rozwiązaniem. A być może, mając własną firmę podejmiesz decyzję o zatrud-
nieniu dodatkowej osoby, która Cię wesprze. Chcę, żebyś się do tego przygoto-
wała, odłożyła fundusze, zrobiła plan. Nie działała pochopnie...
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Jeśli czujesz, że stoisz przed podjęciem ważnej życiowej decyzji i wahasz się, 
zapraszam Cię na gratisową konsultację, podczas której wspólnie zastanowi-
my się, jak mogę Cię wesprzeć. 
Oto link do formularza kontaktowego:  http://malgorzatawydmanska.pl/kon-
sultacja

Wnioski:  

√    Stwórz listę, rzeczy które wymagają natychmiastowej zmiany: 

√  Jeśli potrzebne Ci jest trochę czasu wolnego, zarezerwuj sobie choćby 
   pół dnia i poświęć ten czas na przeanalizowanie Twojej sytuacji oraz  
  na  opracowanie planu działania. Zachęcam Cię do dłuższego  
       odpoczynku.

 http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja  
 http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja  
 http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
http://malgorzatawydmanska.pl/kontakt/  
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5. Krok Piąty: Znajdź wsparcie i naucz się prosić o pomoc.

Znajdź wsparcie. 
Zadaj sobie następujące pytania:
√  Czy masz kogoś, kto Cię wysłucha?
√  Czy jest ktoś w Twoim kręgu, kto Cię przytuli?
√  Czy masz grupę znajomych, z którą możesz się pośmiać i oderwać  
         od codzienności?

 Szukaj pomocy dla siebie. Nie warto się izolować i być Zosią Samosią.  
Poszukiwanie wsparcia jest bardzo ważne. Jeśli masz w swoim kręgu osoby 
przychylne, które mogą służyć dobrą i mądrą radą, tym bardziej skorzystaj  
z ich pomocy. Człowiek nie jest w stanie być silnym cały czas i odpornym  
na niepowodzenia czy porażki przez całe życie.
 Aby zbudować swoją emocjonalną odporność, otaczaj się ludźmi,  
na których wsparcie możesz liczyć, którzy są przy Tobie wtedy, gdy odnosisz 
sukcesy, ale również wtedy, gdy popełniasz błędy. Pewność, że masz obok  
przyjaciół, buduje harmonię i poczucie wartości. Dodatkowo wspomaga nasze 
poczucie bezpieczeństwa, sprawczości, i dodaje odwagi.

 Kto może Cię wesprzeć? Zastanów się, kto jest w Twojej grupie wsparcia; 
może przyjaciółka, mama, sąsiadka?
 Być może masz przyjaciółkę, koleżankę, która Cię wysłucha i udzieli 
rady. A być może krąg Twoich znajomych rozluźnił się i trudno Ci teraz mówić  
o Twojej sytuacji. To może być wyzwaniem dla Ciebie: zaprosić dawnych znajo-
mych z powrotem do Twojego świata. Możesz też skorzystać z pomocy profe-
sjonalisty - coach’a, terapeuty czy psychologa.

 Ważne jest to, żebyś mogła o swojej sytuacji porozmawiać z kimś,  
kto udzieli Ci wsparcia i zrozumienia. Sama możliwość „wygadania się”,  
przynosi ulgę i może być początkiem zmiany.

Ważne jest to, żebyś mogła o swojej sytuacji porozmawiać z kimś, kto udzieli 
Ci wsparcia i zrozumienia. Dzięki temu nabierzesz nowych perspektyw i zoba-
czysz nowe światło danej sytuacji. 
Dlatego zapraszam Cię do siebie na bezpłatną konsultację: http://malgorzata-
wydmanska.pl/konsultacja

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja
http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja
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√  Czy potrafisz prosić o pomoc?
√  Czy potrafisz delegować zadania?
√  Czy możesz poprosić najbliższych o wsparcie w obowiązkach  
         domowych?
√  Jak wygląda Twoja lista rzeczy, które możesz delegować  
         (w pracy i w domu)?
√   Czy myślałaś o wynajęciu pomocy, nawet na jakiś krótki okres 
     (opiekunki do dzieci, pomocy do sprzątania, odwożenia dzieci 
         etc.)?

 Jeśli nie masz w swoim otoczeniu rodziny lub znajomych, zastanów się, 
kogo możesz poprosić o pomoc. Poszukaj pomocy poza kręgiem najbliższych 
znajomych. Jeśli nigdy nie prosiłaś dalszych znajomych o pomoc - zaryzykuj 
(osoba, którą prosisz o pomoc ma prawo odmówić – powinnaś się z tym liczyć, 
ale najczęściej osoby takie z chęcią pomagają i szczerze cieszą się, że mogą 
udzielić  wsparcia).

 Możesz poprosić o pomoc jednorazową, cotygodniową – zdiagnozuj, ja-
kiej i w jakim zakresie potrzebujesz? Możesz wynająć asystentkę, do dzieci - 
opiekunkę, poprosić babcię, ciocię, kuzynkę o pomoc w odebraniu paczki czy 
wyprowadzeniu psa. Pamiętaj, nie musisz być Zosią Samosią.

 Jeśli masz partnera, usiądźcie, porozmawiajcie i wspólnie ustalcie, jak po-
dzielicie się domowymi i rodzinnymi obowiązkami. Pamiętaj: Twój partner jest 
współodpowiedzialny za Wasz dom, obowiązki domowe (sprzątanie, gotowanie) 
i opiekę nad dziećmi, tak samo jak Ty.

Jak prosić o pomoc?
Czy wiesz, że proszenie o pomoc to umiejętność, której można się jej nauczyć?

Oto trzy proste zasady.

1. Mów wprost.
 „Czy możesz mi pomóc?”
 „Potrzebuję Twojej pomocy. ”
 „Chciałbym, żebyś mi pomógł w ...”
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Nie oczekuj, że druga strona sama domyśli się, czego potrzebujesz; powiedz 
wprost i nie stosuj sztucznych zabiegów językowych.    

2. Bądź miła, prosząc o pomoc.
Chodzi o to, żeby nie brzmieć jak ktoś, kto żąda, straszy lub wymaga.  
Niektóre osoby w ten sposób ‚’proszą’’ o pomoc. Być może taka postawa roz-
kazująca wynika z lęku przed wyjściem na kogoś słabego i w ten sposób do-
dajemy sobie odwagi, przekonujemy siebie, że jesteśmy silne. Weź pod uwagę  
fakt, że proszenie o pomoc nie jest słabością, ale normalnym elementem życia.

3. Weź pod uwagę, że możesz spotkać się z odmową.
Twój rozmówca ma prawo odmówić; nie traktuj tego osobiście, nie buduj so-
bie niezdrowych scenariuszy. Nie poszukuj drugiego dna, przyjmij odmowę  
z pogodą ducha. Oprócz tego, że dana osoba nie ma ochoty pomóc  
(ma do tego prawo, jak pisałam wcześniej), z różnych względów może być  
zmuszona do odmowy, bo np. nie potrafi, nie ma czasu, sama ma kłopoty  
i potrzebuje pomocy etc.

Jeśli korzystanie z pomocy stanowi dla Ciebie wyzwanie, warto zrobić ten 
pierwszy krok i… poprosić o pomoc. Zapraszam Cię na gratisową konsultację:  
http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja, kontat telefoniczny: 506 150 494.

Dlaczego proszenie o pomoc przychodzi mi z trudem?
 Być może jest to konsekwencją wychowania w poglądzie, że trzeba sobie 
radzić samemu.  A może jest to wynik złych doświadczeń - zwykle po prostu 
boimy się odmowy lub utraty relacji.

Zadaj sobie teraz następujące pytania: 
√     Jak często miałaś ochotę poprosić o pomoc, a nie miałaś odwagi? 
√  Jak często czułaś się zmęczona lub słaba, a jednocześnie nie  
     potrafiłaś powiedzieć bliskiej Ci osobie, że potrzebujesz przytule 
       nia, pocieszenia bądź dobrego słowa? 

Zachęcam Cię do przyjęcia innej perspektywy np. że proszenie o pomoc jest 
ważne, potrzebne i wspomaga Twój rozwój.

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja
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Dlaczego warto prosić o pomoc? 
Co zyskujemy w związku z tym?

1.   Poczucie wspólnoty i bliskości z drugim człowiekiem.
2.   Poczucie, że jesteśmy dla kogoś ważni, że ktoś poświęcił nam czas i energię.
3. Minimalizujemy odczucie osamotnienia i budujemy poczucie oparcia  
     społecznego.
4.  Zapraszamy do naszego życia inny punkt widzenia, perspektywę drugiego 
     człowieka. Dzięki temu nasze życie staje się ciekawsze i pełniejsze.
5.  Zyskujemy uczucie wdzięczności, które nas wzmacnia.

 Ćwiczenie 1:

1. Stwórz listę rzeczy, które najbardziej Cię męczą w domu i pracy  
     (wpisz minimum po pięć rzeczy).
2.   Napisz, do kiedy chcesz, aby były zrobione?
3.   Kogo możesz prosić o wsparcie w wykonaniu tych zadań?
4.   Do kiedy będą zrealizowane?
     
Skorzystaj z tabeli poniżej:
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Wnioski:

√  Znajdź kogoś, kto Cię wysłucha i wesprze.
√  Sprawdź, czego najbardziej potrzebujesz.
√  Naucz się prosić o pomoc.
√      Praktykuj proszenie o pomoc.
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Poznaj historię Magdy.

Magda, zgłosiła się do mnie, gdyż bardzo źle czułą się w doczasowej pra-
cy. Była zagubiona i nie widziała co ma dalej robić, jak sama mówiła miała  
w głowie chaos. To czego była pewna to to, że nie chce tam już dłużej pra-
cować. Magda była uczestniczką mojego programu coachingowego „Uwierz  
w siebie”. Podczas naszej pracy, Magda przenalizowała swoje zasoby,  
kompetencje i umiejętności. Magda swoim doświadczeniem zawodowym 
mogłaby obdzielić kilka osób. Pracowała na stanowisku do którego miała za 
duże kompetencje, nie wykorzystywała w pełni swoich talentów i jak sama to 
określiła, po prostu się męczyła. 
W trakcie naszej pracy dotarła do swoich marzeń: z kim i jak chce praco-
wać, przypomniała sobie o swoich pragnieniach połączenia doświadczenia  
ze swojej branży z pracą na uczelni i z młodzieżą. Teraz realizuje to marzenie! 
A dodatkowo zmieniła pracę, na taką, która ją w tym wspiera. Magda również 
zaplanowała również otwarcie własnego salonu!

Przeczytaj historię Magdy.

„Pracowałam z Małgosią przez kilka miesięcy. Mamy za sobą indywidual-
ne spotkania oraz sesje telefo-niczne/on line. Małgosia jest bardzo otwartą,  
ciepłą i cierpliwą osobą, a jednocześnie bardzo profesjonalną. Nasze sesje 
spełniły w 100 % moje oczekiwania, mimo, że wiele ćwiczeń mnie zaskoczyło. 
Bardzo potrzebowałam pomocy w uporządkowaniu swoich celów, marzeń  
i oczekiwań i Małgosia pomogła mi krok po kroku „zrobić porządek  
w mojej głowie”, lepiej się poznać i zrozu-
mieć. Pokazała mi jak ze sobą i nad sobą  
pracować. Ważny dla mnie był też fakt,  
że ma „kobiecy” punkt widzenia wielu spraw  
i zjawisk. Ogromną zaletą Małgosi jest jej 
sposób i pomysł na motywowanie taktowny,  
ale bardzo skuteczny. I o to chodzi. Szczerze 
polecam współpracę z Małgosią Wydmańską. 
I dziękuję!”

                                      Magda Bartkowiak
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6. Krok Szósty: Spójrz na swoją sytuację z punktu obserwatora.

 Kiedy już ofiarowałaś sobie trochę oddechu i rozluźnienia, zastanowiłaś 
się, co się stało, i dałaś upust swoim nagromadzonym emocjom, zapraszam 
Cię do kolejnego etapu, w którym będziesz obserwatorem własnego życia. 
Przyjęcie roli obserwatora własnego życia czy sytuacji, w której się znalazłaś, 
oznacza, że patrzysz na siebie z boku, bez oceniania. Stań się takim obserwa-
torem własnych reakcji. Daj sobie czas na to ćwiczenie.

Ćwiczenie 1.
Przygotuj się do tego ćwiczenia, możesz wykonać ćwiczenie oddechowe, które 
znajduję się w pierwszym kroku lub odsłuchać nagrania, które znajdziesz na 
mojej stronie: http://malgorzatawydmanska.pl/gratisy 

Spójrz na siebie z lotu ptaka. Poobserwuj siebie powoli, zobacz, w jakim je-
steś miejscu. Dlaczego czujesz to, co czujesz? Co Cię do tego miejsca  
doprowadziło?  

 Akceptacja miejsca, w którym jesteś, i docenienie siebie pozwo-
lą Ci ruszyć dalej. Bądź jednak przy tym dla siebie łagodna. Nie musisz się  
karać w myślach i wyrzucać sobie, że wszytko to Twoja wina, że nie dałaś rady, 
że próbowałaś udźwignąć wiele tematów i wypełnić wiele obowiązków, i w jakieś 
części poległaś.  

Nie myśl o sobie jak o kimś, kto sobie nie poradził. Pomyśl jak o osobie, która 
wzięła na siebie zbyt dużo w pracy, w firmie, w domu. Pomyśl jak o kimś, kto zbyt 
długo  dźwigał  to na swoich barkach.
Bądź dla siebie wyrozumiała i absolutnie nie wzbudzaj w sobie wyrzutów  
sumienia.

Ćwiczenie 2.
Zapraszam Cię do kolejnego ćwiczenia.

Chciałabym, żebyś to ćwiczenie wykonała z następującym nastawieniem: po-
patrz na siebie i dostrzeż swoje dobre strony. Popatrz na to, jakie masz zaso-
by, na drogę, która Cię doprowadziła do tego momentu, w jakim jesteś teraz. 
Doceń swój wysiłek.

http://malgorzatawydmanska.pl/gratisy 
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√ Usiądź wygodnie.
√ Weź jeden głęboki oddech, następnie kolejny głęboki oddech;  
      wyobraź sobie, że siedzisz teraz w kinie i oglądasz film z Twoim  
        udziałem.
√ Zobacz swoje życie, wszysko, co masz, co osiągnęłaś; uświadom  
         sobie, za co możesz być wdzięczna.
√ Wykonaj to ćwiczenie powoli.
√ Oglądając film swojego życia, zobacz sytuację, w której się teraz  
        znajdujesz:

Wciśnij pauzę w oglądanym filmie na moment, zastanów się i odpowiedz sobie 
na pytania:
√ Gdyby ta sytuacja miała Cię czegoś nauczyć, co by to było?
√ Jak to, co się wydarzyło, wpływa na Twoje ciało?
√ Jak to, co się wydarzyło, wpływa na Twoje życie, rodzinę, zarobki?

Teraz zobacz siebie na ekranie za pięć lat.
√ Jak tę sytuację, w której byłaś pierwotnie, oceniasz teraz?
√ Jakie wnioski wyciągnęłaś z tego doświadczenia?

Wyjdź z roli obserwatora i powróć do chwili obecnej. Zapisz na kartce:
√ Jakie masz wnioski z tego ćwiczenia?
√ Co decydujesz zrobić w tej sytuacji?
√ Co jest dla Ciebie najważniejsze?
√ O co musisz zadbać?

 Być może to jest właśnie ten moment w Twoim, życiu w którym uznasz, 
że czas na zmiany. Być może poczujesz gotowość, aby odkryć Twój najlepszy 
sposób funkcjonowania, spełniania marzeń, i będziesz chciała pójść za nimi. 
Pozwól sobie na odnalezienie pomysłu na siebie.
Pozwól sobie na przejęcie odpowiedzialności za swoje życie i szczęście.



38str.

Wnioski:

√ Ćwicz spoglądanie na swoją sytuację z perspektywy, pomoże Ci to  
     w akceptacji sytuacji w której teraz jesteś, i w ruszeniu w pożądanym  
         przez Ciebie kierunku
√ Spoglądając na siebie z lotu ptaka, bądź dla siebie łagodna
√ Wykonuj te ćwiczenia regularnie np. raz na miesiąc
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7. Krok Siódmy: Zaufaj sobie

 Dlaczego zaufanie do siebie jest ważne? 
Co to znaczy ufać sobie?

 Ufać sobie to znaczy wsłuchiwać się w siebie, brać pod uwagę swoje  
potrzeby, uczucia, szanować je. To znaczy, że jestem wobec siebie lojalna,  
nie porzucam swoich odczuć, jestem dla siebie wyrozumiała i dobra.
 Wsłuchanie się w siebie buduje w nas przekonanie i pozwala nam wierzyć, 
że mimo trudności jesteśmy w stanie sobie poradzić. A gdy mam takie nasta-
wienie to działam i stawiam czoła wyzwaniom. W raz z działaniem odczuwam, 
że jestem skuteczna. Moja sprawczość wzrasta i daje mi podstawę i potwier-
dzenie, że moje działania przynoszą efekty. W ten sposób buduję swoją sku-
teczność i poczucie sprawczości. 

 Zaufania do siebie można się nauczyć. Warto zacząć od tego,  
aby nawiązać ze sobą lepszy kontakt. 

Pomoże Ci w tym poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie  1:
 Kilka razy dziennie, w różnych sytuacjach:

√  Zapytaj siebie: co się we mnie dzieje teraz?
√  Zwróć uwagę: jakie w danej chwili czuję emocje?
√  Zapytaj: o czym te emocje mnie informują? 
        Czego teraz potrzebuję? 
√ Zwróć uwagę na ciało. Zauważ: jaki jest stan mojego ciała?  
     (może po czujesz np. ściśnięte gardło, spięty brzuch albo przyjemne  
         zrelaksowanie w całym ciele)
√ Dostrzeż swoje myśli i zwróć uwagę: jaką moje myśli mają dla mnie 
        wiadomość na temat tego, co dzieje się we mnie tu i teraz?
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Ćwiczenie 2.
 Jak wsłuchać się w głos swojej intuicji?
 Usiądź w ciszy, zamknij oczy i spokojnym głosem wewnętrznym zadaj so-
bie odpowiednie pytanie; może być na przykład takie: „Gdyby to co teraz się 
ze mną dzieje miałoby mi coś powiedzieć, to co by to było’’? Poczekaj na 
odpowiedź. Prędzej czy później przyjdą do Ciebie słowo lub symbol, które będą 
wskazówką.
 Zaufaj, że Twoja wewnętrzna dojrzałość i wiedza poprowadzą Cię.  
Podobnie jak ciało potrafi zarządzać ogromem zadań w jednym czasie i jest 
ogromnie inteligentne, tak Ty sama masz w sobie intuicję, mądrość i wiedzę, 
które prowadzą Cię w trudnych chwilach do odpowiednich miejsc, ludzi czy 
przemyśleń. Zaufaj temu. Masz swój własny wewnętrzny głos. Czasem tylko  
potrzeba chwili, by nawiązać z nim połączenie. Intuicja podpowiada, co jest dla 
nas naprawdę dobre. Ostrzega, kiedy angażujemy się w coś niebezpiecznego.
Baw się tym ćwiczeniem. Doświadczaj. 
Powodzenia!

Wnioski:
√  Ćwicz „łapanie kontaktu ze sobą” codziennie,
√  Wsłuchuj się w swoje potrzeby,
√  Traktuj się tak, jak traktujesz bliskie Ci osoby, z troską 
         i  uważnością.
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Historia Moniki.

Monika zgłosiła się do mnie gdy, planowała powrót do pracy po dłuższej prze-
rwie.  Nie chciała wracać  na to samo stanowisko, i do tej samej organizacji. 
Pracowałyśmy w programie „Odnajdź swój kierunek”. W trakcie naszej pracy  
Monika dokonała analizy swoich talentów, kompetencji i osiągnieć, wzmocni-
ła poczucie wartości.  Zaczęła aplikować na stanowiska, które ją interesowały  
i zdobyła wymarzoną pracę i to dokładnie w tej branży, która ją interesowała. 
 
Przeczytaj rekomendację Moniki.

„Co dały mi sesje z Małgorzatą? 
Przede wszystkim na nowo odkryłam siebie, jako osobę przekonaną o swojej 
wartości, o sile i potencjale jaki z powodzeniem mogę wykorzystać.
 Nabranie pewności siebie pomogło mi także w zmianie pracy, w świadomym 
i pewnym siebie nazwaniu swoich kompetencji i mocnych stron, w budowaniu 
swojego wizerunku eksperta. 
Praca z Małgosią pomogła mi również w wyuczeniu w sobie mechanizmów  
asertywności i stawiania granic, co z pewnością przyczynia się do większej 
efektywności codziennej pracy. 
Polecam współpracę z Małgorzatą Wydmańską jako doświadczonym mene-
dżerem i coachem.”

                       Monika Wilk
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Dziękuję Ci za przeczytanie tego tekstu. 

Niech ten ebook, będzie inspiracją do wprowadziła zmian w Twoje życie,  
abyś na co dzień doświadczała lekkości, wolności, spokoju.
Życzę Ci, abyś i odnalazła kierunek i zbudowała swoje trwałe poczucie szczęś-
cia.

A jeśli czujesz, że pomocna dłoń jest Ci potrzebna, jeśli nie wiesz jak dalej  
pokierować swoim życiem i karierą, skontaktuj się ze mną. Zapraszam Cię  
na gratisową konsultację:  http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja 

Pozdrawiam,
Małgorzata Wydmańska
www.malgorzatawydmanska.pl
tel. 506 150 494

Małgorzata Wydmańska, coach dla Kobiet zapracowanych.  
Wieloletni manager w projektach międzynarodowych. Przeszła drogę  
od wypalania do spokoju i obecnie uczy kobity odzyskiwać  
siebie i swój kierunek zarówno w życiu osobistym i zawodowym.  
Współorganizatorka cyklicznych konferencji dla kobiet: „Jak świadoma 
to kobieta”, gdzie zaprasza ekspertów, z różnych dziedzin do podzielenia  
się wiedzą o rozwoju osobistym,  
rozwijaniu kariery, biznesu i dobrostanu. 
Jest absolwentką Szkoły Coachów  
„The Art & Science of Coaching”  prowadzo-
nym przez Erickson Coaching International, 
absolwentką Szkoły Trenerów Wszechnicy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również 
Flow Consultant’em metody rozpoznawania 
talentów i budowania zespołów opartych  
na talentach - Talent Dynamics. 
Jej misją jest budzenie światła i mocy  
w kobietach, aby mogły to światło i moc  
przekazać swoim dzieciom.

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja 
http://www.malgorzatawydmanska.pl
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Pamiętaj!

Pamiętaj! 
Ten ebook nie jest poradą lekarską ani psychoterapią i jej nie zastąpi.  
Ta publikacja jest dla osób, które są w stanie same sobie pomóc korzy-
stając z rad i przykładów zawartych w tekście. Jeśli czujesz, że nie jesteś  
w stanie funkcjonować bez leków lub psychoterapii możesz się ze mną 
się skontaktować, wskażę Ci namiary do psychoterapeuty lub psychiatry.  
Ebook ten zaś po przejściu leczenia może stać się skarbnicą dobrych nawyków 
podtrzymujących Twój dobrostan.

ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ZE MNĄ:
http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja/

http://malgorzatawydmanska.pl/konsultacja/
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