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Dedykacja

Dedykuję ten trening, każdemu, kto pragnie zrozumieć i zbudować
silne, stabilne poczucie wartości na lata, tak dla siebie, ale też, dla
szczęśliwego związku, harmonijnych relacji i sukcesu zawodowego
w swoim życiu.

Mam nadzieję, że ten trening będzie krokiem milowym na Twojej 
 drodze do poczucia pewności, akceptacji, miłości i troski o siebie
na całe Twoje życie. 

Jeśli w trakcie pracy będziesz mieć pytania, napisz do mnie na
adres mailowy:

anna@calaprawdaorelacjach.pl

W tytule maila podaj swój adres mailowy, z którego został
zrobiony zakup.



KROK 4

Miłość do siebie

Plan treningu

KROK 1

Samoświadomość, czyli poznanie siebie

KROK 2
Troska o siebie

KROK 3

Szacunek do siebie

KROK 5

Rozwój wspierający Ciebie. 
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Wstęp

Poczucie własnej wartości nie jest czymś stałym. Twój

poziom samooceny może zmieniać się przez całe życie i róż-

nić w zależności od doświadczeń, sytuacji i spotkanych osób.

Pomocne jest spojrzenie na samoocenę jako kontinuum – z

negatywną samooceną po jednej stronie i pozytywną po

drugiej. 

Twoim celem powinno być, zbudowanie podstaw samooceny,
która będzie konsekwentna, stabilna i niezachwiana we wszystkich
obszarach Twojego życia, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Ten kurs/trening zawiera szczegółowy plan oparty na konkretnej
wiedzy i zadaniach do wykonania, które pomogą Ci zbudować
fundament pod zdrową, realistyczną i stabilną samoocenę.                  
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Ważne!

Jeśli Twoja niska samoocena jest wynikiem jakiejkolwiek
formy przemocy, fizycznej, emocjonalnej, psychicznej,
czy seksualnej - odłóż ten Trening i znajdź wykwalifiko-

wanego terapeutę. Kroki opisane w tym kursie będą
pomocne do wzmocnienia siebie. Jednak na pierwszym

miejscu potrzebne jest poradzenie sobie z emocjonal-
nymi skutkami przemocy.
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Potraktuj  budowanie poczucia wartości, jak  trening do np. mara-
tonu. Gdybyś przygotowywał(a) się do zawodów, nie
spodziewał(a)byś się, że w pierwszym dniu treningu przebiegniesz
40 km, prawda? Pewnie nie – przynajmniej mam taką nadzieję!
Pamiętaj o tym w każdej chwili zwątpienia, budowanie poczucia
wartości to proces, a nie jednodniowe zadanie do odhaczenia.

W kolejnych modułach znajdziesz wszystkie kroki, które musisz
przejść, aby zbudować stabilne poczucie wartości oraz miłość do
siebie. Każdy krok składa się z wiedzy eksperckiej oraz konkre-
tnych zadań do wykonania, które mają na celu identyfikować i usu-
wać blokady oraz, co najważniejsze, pokazać Ci jak podjąć właściwe
działania.

Stabilne poczucie wartości na całe życie, to niezbędny
warunek, aby budować szczęśliwe, spełnione relacje i związki
i realizować upragnione marzenia. 
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Ten ebook/moduły, będą prawdopodobnie łatwe do przeczytania,
ale mogą być trudniejsze do wdrożenia. 

Chcę być z Tobą szczera – samo przeczytanie materiału

nie poprawi i nie zbuduje Twojego poczucia wartości. Aby

w pełni zaangażować się w tę podróż, musisz być wobec

siebie otwarta(-y), szczera(-y) i naprawdę zaangażować się

w ćwiczenia.
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Samo "złożenie zamówienia" i nadzieja, że wszechświat go
dostarczy, nie wystarczy.

Aby zrealizować marzenia, potrzebujesz konkretnej wiedzy o so-
bie, solidnego planu, konkretnych kroków do wdrożenia i utrzy-
mania motywacji.

Parę słów, jak skutecznie realizować cele

Czy tworzyłaś(-eś) kiedyś mapę marzeń, stosowałaś(-eś) afirmację,
czy spisywałaś(-eś) listy celów? A może dodatkowo miałaś(-eś) w
sobie 100% wiary, że wszystko się spełni, duże zaangażowanie i…
zero efektów? 

Zadania zaproponowane w tym treningu to około pół godziny
pracy dziennie lub 3 godziny w tygodniu, mniej więcej, przez 3
miesiące. Sam materiał  możesz oczywiście przeczytać dużo
szybciej, ale ważne, abyś ćwiczenia wizualizacji, oddechowe,
afirmacje praktykowała właśnie przez minimum 3 miesiące. Ja
wybrane ćwiczenia robię od wielu lat. Mam nadzieję, że u Ciebie
będzie podobnie. :)

Pamiętaj, że każdy z nas ma różne doświadczenia z przeszłości,
unikalne zmagania i różne początkowe poziomy niepokoju,
niepewności i poczucia własnej wartości. Dlatego pracuj z mate-
riałem we własnym tempie. Potraktuj ten proces jako własną,
osobistą podróż w odkrywaniu i budowaniu swojej wyjątkowej
relacji z samą(-ym) sobą i poczuciem własnej wartości. Poświęć
tyle czasu, ile potrzebujesz na każdą sekcję i ćwiczenia.

Wiedza + Solidny Plan + Konkretne Kroki 
+ Wsparcie w Utrzymaniu Motywacji

=

Trening 5 Kroków
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5 KROKÓW DO STABILNEGO
POCZUCIA WARTOŚCI

1. SAMOŚWIADOMOŚĆ

2. TROSKA O SIEBIE

3. SZACUNEK DO SIEBIE

4. MIŁOŚĆ DO SIEBIE

5. SAMOAKCEPTACJA I ROZWÓJ

Kolejność zaplanowanych kroków nie jest przypadko-
wa. Wiele osób koncentruje się na rozwoju, pomijając
zrozumienie i wdrożenie do swojego życia bez-
warunkowej miłości, troski czy zaufania. Postaraj się
wdrażać kroki zgodnie z zaproponowana kolejnością.
To pozwoli Ci zaoszczędzić czas i uniknąć frustracji.

Głównym celem tego treningu jest pokazanie Ci,
jak zbudować poczucie wartości, które będzie
niezależne od atrybutów oraz sytuacji zewnętrz-
nych.  To spore wyzwanie, ponieważ obecne pro-
gramy telewizyjne, a tym bardziej social media,
przesycone są obrazami szczęścia opartego wła-
śnie na zewnętrznych atrybutach. 

Kiedy wartość jest oparta na tym, co się dzieje
na zewnątrz, poczucie własnej wartości rośnie
i spada adekwatnie do wydarzeń i jest ciągłą
sinusoidą. 
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Czym jest poczucie wartości? 

Poczucie własnej wartości to realistyczna, pełna oraz życzliwa
opinia o sobie. Realistyczna, w tym znaczeniu,  oznacza dokładna
i uczciwa.

Mając stabilne poczcie wartości, znasz siebie, swoje mocne strony,
potencjał, ale też niedoskonałości. To stan, w którym pomimo
świadomości swoich "braków", utrzymujesz do siebie sympatię,
jak do najlepszego przyjaciela. Poczucie własnej wartości odgrywa
dużą rolę w określaniu, w jaki sposób radzisz sobie z wyzwaniami
życiowymi. Nie polega na byciu doskonałym ani na aprobacie
innych wokół Ciebie.

Dostaniesz awans lub podwyżkę – poczucie wartości rośnie.
Stracisz pracę lub otrzymasz krytykę swoich działań, lub brak
uznania dla Twojej pracy – poczucie wartości spada. Czujesz się
świetnie, kiedy idziesz na randkę i fatalnie, gdy nic z tego nie
wychodzi, itd.

Oczywiście nie chodzi o to, aby na własne błędy i niewłaściwe
zachowania nie zwracać uwagi. Ocena aktualnego, konkretnego
zachowania (np. braku umiejętności, czy blokującego przekonania)
jest konieczna dla rozwoju. Ważne jest również oddzielenie
nieprzyjemnych odczuć, które wynikają z rozczarowania, choroby,
zmęczenia, być może problemów hormonalnych, złości, lęku itp.
od całościowego kwestionowania siebie.

Większość zakłada, że czerpiemy wartość z tego, co robimy:

z umiejętności, cech charakteru i talentów lub od akceptacji
innych. Żadna z tych rzeczy nie jest dobrym punktem wyjścia
do budowania stabilnego poczucia własnej wartości.
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Chodzi o zaakceptowanie siebie, taką/takiego, jaka(-i) jesteś i utrzy-
manie wewnętrznego przekonania, że jesteś dobrą i godną osobą,
po prostu dlatego, że istniejesz jako człowiek.

Pomimo że jest wiele dyskusji wokół poczucia wartości, to
jedno jest spójne dla wszystkich badaczy – poczucie własnej
wartości ma kluczowe znaczenie dla dobrego zdrowia
psychicznego i fizycznego. 

Niechęć do siebie oraz złe myślenie o sobie, pogarsza zdrowie
psychiczne, jak i fizyczne. Przyczynia się do: większych lęków,
odczuwania stresu, chorób psychosomatycznych, takich jak bóle
głowy, bezsenność, zmęczenie. Postawa niechęci w stosunku do
siebie (często nieświadoma!) może być powodem zwiększonej
nieufność do innych, nadmiernego współzawodnictwa, np. w
związku, czy sporej niespójności w relacjach z otoczeniem.

W badaniu Gallupa z 1992 r. 89% respondentów stwierdziło, że
poczucie własnej wartości jest decydującym czynnikiem, który
decyduje o odniesieniu sukcesu. Samoocena została uznana za
czynnik mający wyższy wpływ niż jakakolwiek inna zmienna.
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Ćwiczenie 1 

Na początek kilka krótkich pytań, które warto, abyś ocenił(-a) w
skali od 0 do 10. 0 - najniższa punktacja, 10 najwyższa.  

1. Czuję na co dzień moją wartość. Lubię siebie.

Twoje punkty:

2. Czuję się tak samo wartościowa(-y), jak inni. Nie czuję się
gorsza(-y) od innych.

Twoje punkty:

3. Kiedy przeglądam się w lustrze, lubię siebie, lubię swoje ciało.

Twoje punkty:

4. Potrafię się z siebie śmiać. Mam do siebie dystans.

Twoje punkty:  

5. Nie obwiniam się, skrajnie, za porażki w moim życiu.

Twoje punkty:

6. Daje sobie miłość, troskę i wparcie niezależnie od tego, co się
dzieje w moim życiu. Potrafię prosić o wsparcie z zewnątrz.

Twoje punkty:
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7. Akceptuję, to jaka(-i) jestem. Nie mam poczucia, że
chciał(a)bym być jak ktoś inny.

Twoje punkty:

8. Mam zaufanie do siebie, do swoich wyborów i decyzji.

Twoje punkty:

Ćwiczenie 2 - Jak się czujesz z innymi.  

W poprzednim ćwiczeniu oceniłaś(-eś) swoje myśli na temat
siebie. W tym ćwiczeniu ocenisz swoje samopoczucie w 5 naj-
ważniejszych obszarach interakcji z innymi. Wybierz 5 grup osób
lub miejsc, które składają się na Twoje codzienne doświadczenia,
czyli związek, przyjaciele, rodzina, praca, organizacje, do których
należysz itp. 

Twoje grupy/osoby/organizacje:

To lista, do której wrócisz za jakiś czas. :) Zapisz wyniki i schowaj.
Ponownie odpowiesz na te kilka pytań na koniec treningu. Im wyższy
wynik tym lepiej! 

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI

Do każdej grupy odpowiedz na poniższe pytania, wybierając jedną z
3 opcji.

1.

2.

3.

4.

5.



Grupa 1 

1. Czuję się komfortowo, będąc w tej grupie/z tą osobą. 

2. Czuje się pewna(-y) siebie będąc w tej grupie/z tą osobą. 

Nigdy ZawszeCzasami

3. Miewam spadki nastroju, będąc w tej grupie/z tą osobą 
(w trakcie spotkania, lub po nim). 

Nigdy ZawszeCzasami

4. Mogę otwarcie mówić o sobie, swoich potrzebach będąc z tą
osobą/w tej  grupie.

Nigdy ZawszeCzasami

5. Czuję się doceniana, zauważona w tej grupie/przez tą osobę.

Nigdy ZawszeCzasami

Podsumuj swoje wyniki dla Grupy nr 1. Zapisz, co jest powodem
zaznaczenia odpowiedzi „nigdy”, „czasami” lub „zawsze”.  
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Nigdy ZawszeCzasami
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Grupa 2

1. Czuję się komfortowo, będąc w tej grupie/z tą osobą. 

2. Czuje się pewna(-y) siebie będąc w tej grupie/z tą osobą. 

Nigdy ZawszeCzasami

3. Miewam spadki nastroju, będąc w tej grupie/z tą osobą 
(w trakcie spotkania, lub po nim). 

Nigdy ZawszeCzasami

4. Mogę otwarcie mówić o sobie, swoich potrzebach będąc z tą
osobą/w tej  grupie.

Nigdy ZawszeCzasami

5. Czuję się doceniana, zauważona w tej grupie/przez tą osobę.

Nigdy ZawszeCzasami

Podsumuj swoje wyniki dla Grupy nr 2. Zapisz, co jest powodem
zaznaczenia odpowiedzi „nigdy”, „czasami” lub „zawsze”.
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Nigdy ZawszeCzasami
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Grupa 3

1. Czuję się komfortowo, będąc w tej grupie/z tą osobą. 

2. Czuje się pewna(-y) siebie będąc w tej grupie/z tą osobą. 

Nigdy ZawszeCzasami

3. Miewam spadki nastroju, będąc w tej grupie/z tą osobą 
(w trakcie spotkania, lub po nim). 

Nigdy ZawszeCzasami

4. Mogę otwarcie mówić o sobie, swoich potrzebach będąc z tą
osobą/w tej  grupie.

Nigdy ZawszeCzasami

5. Czuję się doceniana, zauważona w tej grupie/przez tą osobę.

Nigdy ZawszeCzasami

Podsumuj swoje wyniki dla Grupy nr 3. Zapisz, co jest powodem
zaznaczenia odpowiedzi „nigdy”, „czasami” lub „zawsze”.
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Nigdy ZawszeCzasami
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Grupa 4

1. Czuję się komfortowo, będąc w tej grupie/z tą osobą. 

2. Czuje się pewna(-y) siebie będąc w tej grupie/z tą osobą. 

Nigdy ZawszeCzasami

3. Miewam spadki nastroju, będąc w tej grupie/z tą osobą 
(w trakcie spotkania, lub po nim). 

Nigdy ZawszeCzasami

4. Mogę otwarcie mówić o sobie, swoich potrzebach będąc z tą
osobą/w tej  grupie.

Nigdy ZawszeCzasami

5. Czuję się doceniana, zauważona w tej grupie/przez tą osobę.

Nigdy ZawszeCzasami

Podsumuj swoje wyniki dla Grupy nr 4. Zapisz, co jest powodem
zaznaczenia odpowiedzi „nigdy”, „czasami” lub „zawsze”.
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Nigdy ZawszeCzasami
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Grupa 5

1. Czuję się komfortowo, będąc w tej grupie/z tą osobą. 

2. Czuje się pewna(-y) siebie będąc w tej grupie/z tą osobą. 

Nigdy ZawszeCzasami

3. Miewam spadki nastroju, będąc w tej grupie/z tą osobą 
(w trakcie spotkania, lub po nim). 

Nigdy ZawszeCzasami

4. Mogę otwarcie mówić o sobie, swoich potrzebach będąc z tą
osobą/w tej  grupie.

Nigdy ZawszeCzasami

5. Czuję się doceniana, zauważona w tej grupie/przez tą osobę.

Nigdy ZawszeCzasami

Podsumuj swoje wyniki dla Grupy nr 5. Zapisz, co jest powodem
zaznaczenia odpowiedzi „nigdy”, „czasami” lub „zawsze”.

ANNA OSIECKA 17

Nigdy ZawszeCzasami

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI



ANNA OSIECKA 18

Dlaczego chcesz wzmocnić swoje poczucie wartości? 
Co dzięki temu chcesz zmienić, polepszyć w swoim życiu?

Mniejsza podatność na perswazję, większa pewność
siebie i swoich wartości.

Mniejsze odczuwanie lęków. Mniej decyzji podejmowa-

nych, gdzie bazą jest lęk.

Większa motywacja pozytywna, czyli „motywacja do” 

Większe odczuwanie harmonii, spokoju na co dzień.

Większa otwartość na próbowanie nowych rzeczy.

Większa otwartość na podejmowanie dobrze oszaco-

wanego ryzyka.

Więcej spokoju w sytuacjach doświadczania swoich
słabszych stron i większa otwartość do pracowania nad
nimi.

Mniejsza podatność na utrzymywanie związków z powo-

du lęku (np. nikogo więcej nie poznam, boję się życia
sam(-a)). 

Większa otwartość i komfort w wyrażaniu uczuć.

Większe zaufanie do siebie, swoich decyzji.

Ćwiczenie 3 - Twoje „dlaczego”

Poniżej kilka zmian, których najczęściej doświadczają osoby
pracujące nad poczuciem wartości.  

w realizacji swoich marzeń i celów.
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Większa świadomość, kiedy podpowiedzi płyną z intuicji,
a kiedy są mechanizmem obronnym z podświadomości.

Mniejsze odczuwanie napięć, gonitwy myśli,

zamartwiania się.

Większe odczuwanie atrakcyjności na co dzień, pełna
akceptacja ciała, pomimo fizycznych zmian i

niedoskonałości.

Podejmowanie lepszych, długofalowo, decyzji.

Wyznaczanie odpowiednich granic z innymi i

umiejętność dbania o nie.  

Proszenie o pomoc w razie potrzeby bez poczucia winy,   

niepokoju i uczucia bycia ciężarem.

Ustalanie realistycznych wymagań i celów dla siebie
oraz w stosunku do innych.

Panowanie nad stresem i reakcjami stresowymi w

swoim życiu.

Branie odpowiedzialność za swoje czyny, z pełną
akceptacją błędów, rozumiejąc, że są czasami

nieuniknione.

Podejmowanie własnych decyzji, bez obawy przed
osądem od innych.

Zakończenie obciążających, toksycznych relacji lub jeśli
taka relacja dotyczy rodziców/dzieci, wyznaczanie
granic.
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Teraz czas na Ciebie. Wypisz 5 korzyści/zmian, których pragniesz w
swoim życiu po wzmocnieniu/zbudowaniu swojego poczucia wartości:

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI
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Ważne!!!

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz do mnie napisać na adres:

anna@calaprawdaorelacjach.pl

Jeśli jesteś w opcji z sesjami Q&A, wpadaj na sesję ze swoimi
pytaniami, wątpliwościami, a nawet kiedy tylko potrzebujesz

pobyć w grupie osób z podobnymi zmaganiami. 

5 KROKÓW DO STABILNEGO POCZUCIA WARTOŚCI


