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ANNA OSIECKA 

Proces rozwoju oparty o stabilne poczucie wartości to, z jed-

nej strony, poznanie siebie, zaakceptowanie siebie z jedno-

czesnym rozpoznaniem przestrzeni na zdobywanie nowych
umiejętności, rozwój i ulepszanie obecnych. Wszystko po to,

aby być najlepszą, możliwą wersję siebie! 

W tym kroku pokaże Ci kilka skutecznych narzędzi pomagających
w realizacji Twoich pragnień. Nie zapominaj jednak o umiejętno-
ściach zdobytych w poprzednich krokach. Jedną z kluczowych
składowych rozwoju jest umiejętność rozpoznawania swoich blo-
kad, ograniczających przekonań lub cech temperamentu, do któ-
rych warto dopasować tempo zmian. Ten krok połączy w całość
wszytko to, czego nauczyłaś się w poprzednich.  

Krok 5 – Rozwój
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5 zasad dobrego rozwoju

 

1. Rozwój fizyczny, mentalny, emocjonalny, duchowy jest

dostępny przez całe życie dla każdego z nas. Często ten dostęp
jest dla nas mało widoczny, dopóki dominują lęki, blokady,

ograniczające przekonania, a nie miłość i troska do siebie.

2. Rozwój naszych zdolności to wyraz miłości do siebie,

dzielenie się swoimi umiejętnościami/zdolnościami z innymi to

wyraz miłości do innych.

3. Rozwój, osiąganie celów oderwane od akceptacji, miłości

i troski o siebie jest często źródłem frustracji, rywalizacji,
wypalenia.
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Cele zgodne z miłością i troską o siebie

Czym różni się stawianie celów z miłością do siebie, od
zwyczajnego stawiania celów? 

Te pierwsze uwzględniają Twój temperament, Twoje słabsze stro-
ny, potrzebę odpoczynku. Są przede wszystkim dla Ciebie, a nie z
chęci udowodnienia czegoś, rywalizacji, zazdrości. 

Dobrze postawione cele, to takie, gdzie poświęciłaś(-eś) czas
na przeanalizowanie ich realizacji – nie na analizę każdego
najmniejszego kroku, ale na ogólne założenia, najważniejsze
punkty, tak były w zgodzie z Tobą, Twoimi wartościami,

system nerwowym. 

Badania** pokazują, że osoby bardziej zestresowane i spięte nie
kreują więcej celów, tylko definiują je inaczej, bardziej abstrakcyj-
nie, stawiając sobie nierealne oczekiwania. 

Nie zrozum mnie źle – to naturalne, że czasami masz sporo rzeczy
do zrobienia. Chodzi mi tu o stałą intencję, aby potrzeba rozwoju,
zdobywania nowych kompetencji nie przesłaniała troski, miłości 
i szacunku do siebie.
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4. Rozwój to nie tylko zdobywanie nowych kompetencji.

Badania pokazują, że zdobywanie nowych kompetencji nie jest
jednoznaczne ze stabilnym poczuciem wartości*. Rozwój w tym

rozumieniu to świadomość, że decyzja dotycząca zmian należy

do Ciebie.

5. Brak rozwoju, nie odbiera nam wartości bazowej jako
człowiek. Decydując się na rozwijanie siebie dajemy sobie po

prostu szansę na harmonię, świadomość siebie, spełnienie,

większe odczuwanie radości na codzień.

*Badania – Glenn R. Schiraldi.
**Badania – Joanne M. Dickson, Nicholas J. Moberly)
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Które kroki (Kroki 1-4 z tego kursu) pomijałaś(-eś) w przeszłości stawiając
cele? Jakie były tego efekty?

Na które elementy musisz zacząć zwracać uwagę w przyszłości?
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S – specific – cel powinien być konkretny, np. jeśli masz
cel dotyczący zdrowia, nie pisz „chcę polepszyć swój stan

zdrowia”, a bardziej, „ograniczam spożycie słodyczy do 1

dnia w tygodniu”.

M – measurable – Twój cel musi być mierzalny, łatwy do
zweryfikowania, do oceniania w trakcie procesy. Zamiast
„osiągnę sukces”, zapisz „nauczę się 4 konkretnych

technik wystąpień publicznych”.

A – action oriented – Zapisz konkretne czynności, które
musisz wykonać, aby osiągnąć dany cel. Ten element to
moment, kiedy musisz zwrócić szczególną uwagę na
swoje odkrycia dotyczące siebie w krokach od 1 do 4 tego
kursu. 

R – realistic – Twój cel musi być realny i wykonalny dla
Ciebie. Zastanów się, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić
osiągnięcie tego celu.

T – timely – Twój cel musi być osadzony w czasie. Jeśli
chcesz np. stabilizacji finansowej, zapisz, jaką kwotę i do
kiedy chciałabyś/chciałbyś mieć, zarobić. Pamiętaj, to musi

być dla Ciebie i Twojej podświadomości realne. 

Zasada SMART

Być może znasz tę zasadę, być może jest dla Ciebie nowa. Aby
cele były realne do osiągnięcia, warto pamiętać o regule SMART:

Zasadę SMART możesz zastosować do wszystkich celów, jakie masz –
zawodowych, osobistych itp. Ja w tym treningu odniosę się do celów
dotyczących poczucia wartości.
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Cele na 30 dni – obszary do rozważenia

Samoświadomość

Czyli znajomość siebie, swoich zachowań, myśli, emocji oraz uczuć.
Rozumienie, jak wpływasz na otoczenie i jak otoczenie wpływa na
Ciebie. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje słabsze cechy.

Przykłady: Poznanie siebie, tego co dla Ciebie najważniejsze i tego, za czym
nie przepadasz. Wybór jednego konkretnego, negatywnego przekonania,
nad którym będziesz pracować zgodnie z metodą opisana w kroku 1.
Rozpoznanie w sobie, jak działasz w odniesieniu do temperamentu.
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Miejsce na Twój cel i konkretne działania na najbliższe 30 dni 
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Troska o siebie

Troska o siebie obejmuje szeroką gamę zadań dostosowanych do
różnych potrzeb - fizycznych, mentalnych, emocjonalnych. Przejrzyj
krok 2 i wybierz jeden cel na 30 najbliższych dni. 

Przykład: Przez najbliższe 30 dni będę uprawiać sport 30 minut, co 2
dzień. Zadbam o moją higienę snu i będę spać minimum 8 godzin, bez
przeglądania telefonu przed snem. Zrobię badania krwi i na podstawie
wyników sam(-a) lub z pomocą zweryfikuje swoją dietę itp.
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Miejsce na Twój cel i konkretne kroki na najbliższe 30 dni  



ANNA OSIECKA 

Szacunek do siebie

Szacunek do siebie w dużej mierze opiera się na tym, w jaki sposób
działasz i wchodzisz w interakcje z innymi, oraz jakie podejmujesz
decyzje. Wróć do kroku 3 i wybierz jedną rzecz, nad którą chcesz
pracować. 

Przykłady: Przez najbliższe 30 dni rozpoznam i zapisze najważniejsze
dla mnie wartości. Określę granice fizyczne i przez najbliższych 30 dni
będę praktykować ochronę moich granic w relacjach osobistych. itp.
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Miejsce na Twój cel i konkretne kroki na najbliższe 30 dni 
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Miłość do siebie

Czyli troska o siebie, bycie swoim najlepszym przyjacielem, wyba-
czenie sobie. Wróć do kroku 4 i wybierz 1 rzecz, nad którą chcesz
pracować. 

Przykłady: Wykonam rytuał wybaczenia sobie dwóch konkretnych
decyzji/zachowań. Będę praktykować codziennie, po wstaniu z łóżka
akceptacje i wdzięczność do mojego ciała przez najbliższe 30 dni
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Miejsce na Twój cel i konkretne działania na najbliższe 30 dni 



ANNA OSIECKA 

Planowanie i systematyczność to dwie główne

składowe osiągania celów.
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Zwróć uwagę czy Twoje cele są zapisane metodą SMART. 

Przez 4 dni wykonuj zadania dotyczące jednego celu

każdego obszaru, pozostałe 2 dni poświęć na to, co

czujesz, co jest dla Ciebie najważniejsze i wymaga

największej pracy. Jeden dzień odpocznij.

Zacznij, w każdym kroku, od tego co jest dla Ciebie

najprostsze do wykonania.

Zapisz sobie zadanie do wykonania w każdym dniu i

umieść je w miejscu dla siebie widocznym.

Kilka moich wskazówek do Twojego 30-dniowego wyzwania:

Przeszkody na drodze

Podczas pracy nad sobą, spełniając marzenia, realizując wybrane
cele, przeszkody po drodze są częścią procesu.   

W poprzednich krokach poznałaś(-eś) kilka potencjalnych przeszkód,
takich jak: negatywne przekonania, negatywne myślenie, brak cier-
pliwości, brak wybaczenia, nieznajomość własnych granic lub pro-
blem z ich ochroną.

Często przeszkody mają efekt kuli śnieżnej. Zamiast przeanalizować
pojedynczą przeszkodę i iść naprzód, często możesz zagłębiać się i
znajdować kolejne. Po chwili nie dostrzegasz już swoich celów jako
wykonalnych lub pożądanych.  Aby minimalizować ich wpływ, plan-
uj z wyprzedzeniem. Jeśli wiesz, że brak snu spowoduje, że będziesz
na przykład oszołomiony w pracy, możesz celowo starać się o spo-
kojny wieczór przed porannym, wielkim spotkaniem.



ANNA OSIECKA 1575 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Jakie trudności możesz napotkać na ścieżce rozwoju osobistego?

Jak planujesz sobie z nimi poradzić?
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Etapy zmiany według Jamesa O. Prochaski 
i Carla DiClementego

 

Prekontemplacja. Etap, kiedy nawet nie myślisz o dokonaniu
zmiany. Nie masz zamiaru się zmieniać i prawdopodobnie
nawet nie zdajesz sobie sprawy, że zmiana może być korzystna. 

Kontemplacja. Zaczynasz myśleć o wyznaczeniu potencjalnego
celu do zmiany. Możesz być niepewna/niepewny, ale obecne
jest szczere rozważenie. Najczęściej wchodzisz w ten etap np.

na bazie niepowodzeń lub inspiracji.

Przygotowanie. Jesteś gotowa(-y), zdeterminowana(-y), ana-

lizujesz konkretne kroki, aby przygotować się psychicznie do
pracy nad swoim celem. 

Akcja. Jeśli jesteś na etapie akcji, jesteś oddana(-y) swojemu

celowi i wykonujesz niezbędne kroki, aby dokonać postępu.

Etap konkretnych działań. 

Stabilizacja. Na tym etapie, być może nawet osiągnęłaś/

osiągnąłeś swój cel i Twoje wysiłki są skierowane na
utrzymanie wyników.

Ważne!!!

Na każdym z tych etapów możesz doświadczać blokad,

negatywnego myślenia, osądzania siebie. Ale to, co jeszcze
ważniejsze to zrewidowanie, na jakim etapie najczęściej
porzucałaś(-eś) swoje marzenia, cele do tej pory.



ANNA OSIECKA 1595 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Na jakim etapie, do tej pory, najczęściej porzucałaś(-eś) swoje marzenia, cele?
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W tej części zajmiemy się najczęstszą blokadą, problemem jeśli chodzi
o rozwój i zmianę, czyli tzw. lęk przed konkretnym działaniem,
ponieważ po podjęciu działania może przytrafić się porażka! 

Lęk przed działaniem  
 

Czy często siedzisz na płocie, gdy musisz podjąć decyzję?

Co rozumiem, przez siedzenie na płocie? Kontemplacje,

przygotowania, ale bez konkretnego działania. Rozmyślanie
i opracowywanie jest ważne, ale jeśli od lat zatrzymujesz
się na tym etapie, może to być jedna z Twoich największych
blokad przed wprowadzaniem zmian do swojego życia. 

Czy męczysz się przez dni (tygodnie lub miesiące) i pytasz wszystkich,
których znasz, co według nich powinnaś/powinieneś zrobić? A może
nawet podejmujesz decyzje, ale zaraz po tym zaczynasz zastanawiać
się, czy dobrze zrobiłaś(-eś)? 

Głowa do góry – prawie każdy (gdyż nie chce mówić każdy, ponieważ
nie lubię generalizacji), kogo znasz miał moment w swoim życiu kiedy
doświadczył lęku przed zmianą, czy działaniem. 

Jasne, pewne i konsekwentne podejmowanie decyzji to ważny
zestaw umiejętności, które warto w sobie wypracować. Dobra
wiadomość jest taka, że nawet jeśli czujesz się teraz najbardziej
niezdecydowaną osobą na świecie, podejmowania decyzji możesz się
nauczyć.

Etap 1 – Rozpoznaj Twój obecny schemat w podej-
mowaniu decyzji i/lub działania

To, w jaki sposób podejmujesz decyzje lub ich unikasz, ma
z jednej strony wpływ Twój temperament, a z drugiej
doświadczenia z przeszłości.  

Przeanalizuj swoje predyspozycje i styl podejmowania decyzji zgodnie
z Twoim temperamentem.  
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Doświadczenia z przeszłości 

Aby rozpoznać, jak Twoja przeszłość wpływa na podejmowanie przez
Ciebie decyzji o zmianie, uzupełnij poniżej kilka pytań.

Jak dorośli w Twoim domu, gdzie dorastałaś(-eś) podejmowali decyzje? 
Szybko i zdecydowanie, czy raczej niechętnie? Potrzebowali sporo czasu, 
a może czekali, aż sytuacja sama się wyjaśni?

Czy mogłaś(-eś) podejmować decyzje jako dziecko, czy musiałaś(-eś) się
dostosować i Twoje zdanie, nie było brane pod uwagę? Oczywiście mowa
o decyzjach, które były adekwatne dla Twojego wieku.
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Etap 2 – Rozpoznaj swoją ukrytą korzyść

Chodzi mi o Twoją ukryta korzyść (lub korzyści), jakie uzyskujesz z nie-
podejmowania działania lub decyzji. Bardzo często klienci, z którymi
indywidualnie pracuję, odpowiadają: „Nie mam z tego żadnej korzyści,
wręcz wiem, że sobie szkodzę”. Na poziomie głębokim, gdzie jest lęk
przed zmianą i działaniem, ta korzyść jest, nawet jeśli, na poziomie
świadomy, na pierwszy rzut oka jej nie widzisz. 

Zadaj sobie pytanie: Z czym nie muszę się mierzyć, siedząc na

„płocie”?

Na przykład: Jeśli „utkniesz na płocie”, unikniesz złej decyzji, odrzucenia,
porażki, pustki, bo okaże się, że Twoje marzenia i plany nie pójdą tą drogą,
którą zakładałaś(-eś). W tym pytaniu musisz być ze sobą szczera(-y). Jeśli
od razu nie masz odpowiedzi, daj sobie chwilę czasu na poznanie jej.

Czy jeśli podejmowałaś(-eś) decyzje jako dziecko, dorośli byli wspierający,
służący radą? Czy raczej krytyczni, podkreślający błędy, potknięcia?
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Miejsce na Twoją odpowiedź:

Etap 3 – Wyciszenie + decyzja

W głębi duszy znasz siebie i swój najlepszy wybór. To, że go świa-
domie nie czujesz, to często efekt oddalenie od swojego wnętrza i za-
topienia się w codziennych sprawach.

Poniżej krótkie ćwiczenie, które możesz wykonywać przed snem, jeśli
w tym momencie zmagasz się z podjęciem właściwej decyzji.
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 Podjęcie właściwej decyzji /wizualizacja

1. Pomyśl o działaniu, którego nie chcesz podjąć lub decyzję, którą
odsuwasz od siebie. 

2. Weź głęboki oddech, zamknij oczy i wyobraź sobie, że schodzisz
schodami, na końcu mając przed sobą drzwi. Poproś wszechświat o
wsparcie i podpowiedź, aby właściwa odpowiedź dla Ciebie była za
tymi drzwiami.

3. Jeśli nie będziesz gotowa(-y), aby otworzyć drzwi, pozostań przed
nimi, nie otwieraj ich na siłę, po prostu pobądź ze sobą, zadaj sobie
pytanie – czego potrzebujesz, aby być gotową(-ym) na otworzenie
drzwi i poznanie właściwej odpowiedzi. Być może stan, kiedy
będziesz stał(-a) przed zamkniętymi drzwiami, potrwa kilka dni, przy
ważnej decyzji może nawet tydzień lub dwa lub dłużej.  

4. Kiedy poczujesz gotowość, otwórz drzwi w swojej wyobraźni. Co
widzisz, czujesz, wyczuwasz lub słyszysz?

To proste ćwiczenie, które poznałam na jednym z wykładów Terri
Cole. Pomaga, otworzyć się na podjecie decyzji/działań na poziomach
głębokich. Jeśli pomimo ćwiczeń, pracy nad przekonaniami, nadal
będziesz czuł(a) opór przed działaniem, zmianą, rozważ kilka sesji
indywidualnych. 

Czasami niektóre mechanizmy są w nas na tyle głęboko zakorzenione,
że potrzebujemy wsparcia coacha lub terapeuty.  

Napisz do mnie wiadomość na: 
anna@calaprawdaorelacjach.pl
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Kilka słów na koniec

Nikt nie ma stałego poziomu zdrowej samooceny. Wyzwania
życiowe mogą wystawić na próbę nawet najsilniejszą samoocenę.
Wykonując kroki opisane w tym treningu, możesz zachować
motywację, nawet w tych trudniejszych momentach. 

Budowanie i utrzymywanie poczucia własnej wartości to proces
trwający całe życie. Stres, niepowodzenia, tragedie i chaos życia –
wszystko to może utrudniać. Właśnie w tych czasach szczególnie
konieczne jest wykorzystanie tych umiejętności, aby chronić
siebie i swoje samopoczucie. 

Budowanie i utrzymywanie poczucia własnej wartości często
oznacza dwa kroki do przodu i jeden do tyłu.  Uwierz, że zysku-
jesz siłę i po drodze zdobywasz nieocenione lekcje, nawet jeśli ta
droga nie jest najprostsza. 

Ściskam Cię i trzymam za Ciebie kciuki – wiem, że dasz
radę!
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Ania Osiecka 


