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Materiał zawiera treści związane z obszarem rozwoju osobistego,
które były poruszane w ramach warsztatów "W rytmie rozwoju".

Jeśli tu jesteś, to znaczy, że chcesz sie rozwijać, zatem znajdź
przyjemne miejsce, usiądź wygodnie i działaj!

Życzymy przyjemnej lektury!

Wstęp

Poczucie własnej wartości
Radzenie sobie ze zmianą
Emocje i odpoczynek

E-book opisuje 3 ważne obszary
związane z naszym codziennym
funckjonowaniem:

1.
2.
3.



Poczucie

własnej

wartośći



RELACJE– brak pewności siebie utrudnia nam
nawiązywanie lub podtrzymywanie relacji. Jeśli czujesz się
niepewnie, unikasz sytuacji, w których kontakt z ludźmi
jest ważny. W ten sposób możesz stracić grono przyjaciół,
okazję do rozwoju w szkole czy pracy, a być może nawet
awans przejdzie Ci przed nosem. Twoja słabość może
zostać wykorzystana przeciwko Tobie, nie pozwól na to!

WIZERUNEK – jeśli sami nie czujemy się dobrze we własnej
skórze, często zakładamy maskę. Chcemy udawać, że
jesteśmy inni, często lepsi, a czasami mniej dostepni 

WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW - czasami zdarza się, że falcoverem
oddajemy to, co nam się należy. Godzimy się na sytuacje,
zadania, z którymi się nie zgadzamy. A przecież chcesz, by
ktoś doceniał Twoje zaangażowanie na każdej płaszczyźnie

Brak poczucia własnej wartości towarzyszy każdemu. Na jakie
obszary Twojego życia wpływa?:

      i wycofani. Jak długo jesteś w stanie tak funkcjonować? 
      Bądź sobą - naturalny, prawdziwy, a nie wykreowany na
      potrzeby życia w Internecie czy też zgodnie z oczeki-                     
      waniami Twoich bliskich

Nie jesteś sobą



POZYCJA W GRUPIE – brak pewności siebie widoczny
jest również przez pryzmat funkcjonowania na tle
grupy. Inni czują Twój brak zdecydowania, brak
pewności siebie i Twoją niepewność. Chcesz, żeby tak
było?

KARIERA – czujesz, że osiągnąłeś już jakiś sukces? Może
właśnie nad tym pracujesz? Nie pozwól, by brak wiary 

      w siebie przeszkodził Ci w spełnianiu Twoich marzeń!

 Nie daj sobie wmówić, że to, co
robisz jest bez sensu, że szkoda

czasu. Skoro to robisz,  ma to dla
Ciebie wartość, więc nie rezygnuj 

z tego!



Pewność siebie to wewnętrzna siła,
która napędzia do działania.

Nie liczy się to, że upadłeś, lecz fakt, że
wstajesz i idziesz dalej.



KROK I. Zrezygnuj z dążenia do ideału. Ideały nie istnieją
KROK II. Przyznaj sobie prawo do popełniania błędów 
i ponoszenia porażek
KROK III. Bądź autentyczny
KROK IV. Pozwól sobie na dołek, a potem sam się z niego
wyciągnij
KROK V. Zacznij podejmować samodzielne decyzje
KROK VI. Płyń pod prąd
KROK VII. Weź odpowiedzialność za swoje życie
KROK VIII. Wbij słupy graniczne

8 KROKÓW 
BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE



Radzenie sobie

ze zmianą



Nie lubię zmian!

Każda zmiana w naszym życiu niesie ze sobą
jakies emocję. Jedni je lubią, inni nie.



Oswoić zmianę
Gdy spotykamy się ze zmianą, ZAWSZE przechodzimy przez
te 4 etapy:

1.WYPARCIE

2.OPÓR

3.PRÓBY

4.AKCEPTACJA

W zalezności od naszego nastawienia i rangi zmiany, każdy
z tych etapów możemy przechodzić w różnym tempie.



Oswoić zmianę
Faza 1 - WYPARCIE

To zaprzeczenie zmiany. Ciągle niedowierzanie, że to
dzieje się naprawdę. Wolimy wtedy udawać, że to nas nie
dotyczy. 
CO POMOŻE?
• Dostęp do informacji
• Możliwość wyżalenia się
• Ustalenie terminów i konkretnych działań
• Traktuj wyparcie jako naturalny krok do kolejnej fazy

Faza 2 - OPÓR
Opór to naturalny mechanizm obronny widoczny w postaci
odmowy. Myślimy „zmiana nie jest konieczna, lepiej jest po
staremu". Przytaczają się liczne argumenty świadczące o
tym, że zmiana jest bezsensowna i bezcelowa. Prowadzi to
do protestów i odmowy działania. Może pojawić się smutek 
i osłabione poczucie wpływu.
CO POMOŻE?
• Okazuj zrozumienie dla negatywnych reakcji
• Daj sobie szansę
• Zrozum, że zmiana jest konieczna i nieunikoniona
• Koncentruj się na przyszłości



Oswoić zmianę
Faza 3 - PRÓBY

Kiedy zobaczysz, że nie ma odwrotu, zaczynasz powoli
akceptować zmianę. To oznacza, że boli jeszcze utrata tego
co było, ale jednocześnie zaczynsza dostrzegać pierwsze
korzyści zmiany. Zaczynają się eksperymenty w nowymi
zachowaniami.
CO POMOŻE?
• Chwal sam siebie za podejmowanie próby 
• Nie zniechęcaj się, gdy nie wychodzi
• Daj sobie czas, bądź cierpliwy

Faza 4 - AKCEPTACJA
Wreszcie następuje ten moment, gdy nowe zachowania
stają się rutyną. Zmiana staje się normą, rozumiesz
korzyści, jakie za sobą niesie, jesteś bardziej pewny siebie 
i zaangażowany w to, co robisz. Rezultaty zmiany są
widoczne i trwałe.



Oswoić zmianę

TY decydujesz, ile czau stracisz w 1 i 2 fazie zmiany
TY decydujesz, na czym chcesz się skupić

Ty decydujesz, jakie emocje będę Ci towarzyszyć

!!! WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH !!!

Pamiętaj:
- to normalne, że zmiana może Ci się nie podobać
- to normalne, że przyjdzie złość, niechęć, lecz czy warto
się z nimi zaprzyjaźniać?
- skup się na DZIAŁANIU i TWOJEJ STREFIE WPŁYWU, czyli
na tym, co TY możesz w tej sytuacji zrobić



Emocje 

i odpoczynek



Często to czujemy, lecz niezbyt często o tym mówimy. 
Kiedy faktycznie się boimy i czy to jest naturalna obawa?

Poznaj różnicę między strachem, a lękiem, by łatwiej
zrozumieć siebie.

STRACH
to uczucie zupełnie dla nas naturalne – pojawia się często
jako sygnalizator zagrożenia życia, np. w sytuacji, kiedy
mamy do czynienia z realnym niebezpieczeństwem

LĘK
dotyczy sytuacji irracjonalnych i nie jest wywołany realnym
zagrożeniem, a negatywnym nastawieniem wytworzonym
przez nasz umysł. Objawia się jako stan oczekiwania na bliżej
nieokreślone, nieprzyjemne doświadczenie

Boję się...



Częściej czujesz LĘK czy STRACH?

Jeśli to LĘK - sam sobie robisz krzywdę, szukając wciąż
zagrożeń i tracąc na nie czas, zamiast skupić się na działaniu. 

Jeśtli to STRACH - masz powody, by go czuć w obawie o swoje
życie i zdrowie. Reaguj odpowiednio do sytuacji. 

Boję się...



POTRZEBY fizjologiczne takiej jak np. głód, sen są
wbudowane w nasze ciało, więc Twój organizm dąży do ich
zaspokojenia.

Natomiast,  jeżeli czujesz głód, bo nie masz czasu zjeść, bo
jesteś w biegu, bo nie zorganizowałeś sobie posiłku, bo
nikt za Ciebie nie ugotuje obiadu itp., odczuwasz
FRUSTRACJE – to jest EMOCJA.

 EMOCJA TO REAKCJA CIAŁA WRAZ Z MYŚLĄ 

Potrzebuję...



EMOCJA JEST FAKTEM

Każda emocja zależy od bodźca ją wywołującego. Jest
połączona z myślą, np. tygrys może zaatakować ,więc się go
boję, widzę kogoś atrakcyjnego i czuję pożadanie, udało mi
się odnieść sukces – jestem z tego dumny.

Strach jest dobry, kiedy mobilizuje ciało do działania - gdy
wiem, CO CZUJE, GDZIE I KIEDY i umiem z tego korzystać,
np. wiem, że boję sę tygrysa, bo może mnie ugryźć i nie
wkładam ręki do klatkiw zoo.
Lęk może mnie również mobilizować np. czuję stres przed
ważnym egzamin albo rozmową o pracę.

UWAGA: kontroluj lęk, bo to właśnie on działa na Ciebie
paraliżująco! 

Czuję...

NIE MA EMOCJI 
DOBRYCH I ZŁYCH, 

MASZ PRAWO CZUĆ SIĘ
RÓŻNIE



Rozpoznawaj emocje i je komunikuj, np. mówiąc „czuję
strach, czuję wstyd, czuję radość”, w tym momencie
deklarujesz swoją samoświadomość – wiedza o sobie, jest
punktem wyjścia do zrozumienia emocji i zarządzania nimi

Kontrola emocji

Unikaj zwrotu "JESTEM ZDENERWOWANY" - wtedy
wchodzisz na poziom tożsamości, stwierdzasz, że 
JA = emocja. Jesteś zlękniony czy odczuwasz w tej sytuacji
lęk?  To znacząca różnica, więc mów "CZUJĘ
DENERWOWANIE".

Zastanów się, czy to, co czujesz jest oparte na faktach? Czy
to, co teraz myślę jest oparte na faktach – jeśli zaczynasz
myśleć o faktach, zaczynasz działać racjonalnie

Głęboko oddychaj. Dotelenienie organizmu, może pomóc Ci
zapanować pod sytuacją i pozwala odzyskać równowagę. 

jeśli masz warunki - zmień otoczenie. Spacer, wyjście na
balkon albo 1 dzień w lesie. Niech to będzie coś, to pozwoli
nabrać Ci dystansu i przewietrzyć glowę.



To Ty
jesteś producentem emocji

 w sobie, weź za nie
odpowiedzialność.

 Obserwuj emocje, przecież sam

je stworzyłeś. 

Nie pozwól, by krzesło było

silniejsze od stolarza. 

Pozwój tej emocji być,

przyzwyczajaj się do niej, 

zakaceptuj ją.



Jak odpoczywać, żeby wypocząć?

a.  Wpisz ODPOCZYNEK w swój plan tygodnia

b. Zaplanuj odpoczynek z uwzględnieniem czasu na

„niespodziewane”

c.  Zapomnij o tym, co musisz

d. Posprzątaj

e.  Wyloguj się z sieci

f.  Jeśli nie umiesz odpoczywać w domu, wyjdź!

g. Uwolnij emocje

Sztuka odpoczywania



Nie wystarczy jedna książka, jeden fillm czy jedna
rozmowa, żeby zrozumieć siebie. Życie daje nam wiele

wyzwań, aby stale odkrywać siebie na nowo. 

Trzymamy kciuki za Ciebie i za to, byś jak najlepiej czuł się
we właśnej skórze!

                                                            Zespół Fundacji TROOD

Zakończenie
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