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WSTĘP
Jestem przekonana , ż
e brak umiejętności planowania i
realizacji planów wiąż
e sięz niskąsamoocenąi dlategoteż
postaram sięuzasadnićswoje stanowisko.Niska
samoocena jest siła destrukcyjną,wprowadza haos w
naszym życiu,a to nie współgra z planowaniem , które
służ
y systematycznemu porządkowi, wię
c sąto dwa
skrajnie różne obszary.
Chcępodzielićsięz Tobąswoimi spostrzeżeniami i
doświadczeniami będącymi konsekwencjąpoznawania
siebie własnych uprzedzeńi przekonań.
To co piszęjest owocem poznawania i analizy własnych
błędów wynikających z braku akceptacji siebie. Ciągłej
walki wewnętrznej gdzie jedna siła mówiłąty sobie nie
poradzisz, ty nie potrafisz, tobie nic nie wychodzi, a druga
mówiła , ale ja chcę.
Ta która chciał
a była dużo słabsza i osadziła sięna
poziomie nadziei bo na poziomie przekonańnie było już
dla niej miejsca (nie te klimaty).
Przekonania sągeneratorem to one prowadząnas przez
życie

Jeśli pozwolęsobie na niskąsamoocenęskazujęsięna
porażkę, bo niska samoocena przyciąga do mnie to czego
nie chcę.Nie wierzysz spytaj siebie czy łatwo Ci jest
podzielićsięwszystkim co najlepsze z człowiekiem
którego nie cenisz .W relacji ze sobąmechanizm jest ten
sam.Myślęnegatywnie o sobie , a zawsze mam woląwolę
prawo wyboru i zgodnie z tym prawem i tym wyborem
ścią
gam na siebie to czego nie chcę.
Jest to możliwe dlatego , że naszymi przekonaniami i
uprzedzeniami stworzyliśmy sobie świat iluzji , a nasze
filtry percepcyjne przez , które filtrujemy rzeczywistość
zaprowadziły nas w ślepy zaułek.
Wiem jak wiele musi sięwydarzyć, żeby człowiek
borykający sięz przeszkodami podjąłświadomądecyzjęi
powiedziałsobie to co do tej pory uważałem za prawdę
zaprowadziło mnie donikąd , więc podejmujędecyzję
robięsprzątanie "reset" mam odwagęzacząćod początku i
nic mnie nie powstrzyma bo jestem dla siebie ważny.
Teraz dopiero zaczyna siępraca , ale świadome wybory
dająpotężnądawkęenergii ,czego Ci z całęgo serca życzę
.

Przyczyny niskiej samooceny
Jestem zwolenniczkązmian,poszukiwania lepszych
rozwiązań,to chroni mnie przed zakotwiczaniem sięwe
własnych poglądach,ułatwia widzenie szerszej
perspektywy.
Bardzo sięcieszę,że przestałam uciekaćod
trudności.Pszeszłam swojąszkołe i wiem,żędopóki
trudności kwalifikujemy jako porażki,to bardzo
ograniczamy swoje możliwości rozwoju.
To jeden z podstawowych powodów rezygnacji z
podejmowania dalszych prób.
Dziecko ucząc sięchodzićniezależnie od tego ile razy się
przewróci dotąd próbuje ażsięnauczy.Czy zastanawiałeś
siędlaczego wielu dorosłych nie ma tej umiejętności?
Może właśnie dlatego,że kiedyśz jakiegośpowodu
pozwoliliśmy sobie zakwalifikowaćbłąd ,trudności jako
porażkę, a porażkęchę
tnie kojarzymy z klęską.
Zawsze naszymi myślami i działaniami kieruje nastawienie
i intencja.Uwierzysz,ż
e poniosłeśklęskębędziesz czułsię
zle w swoim towarzystwie,będziesz miałpoczucie winy,
będziesz sięwstydził,stracisz radośćżycia, entuzjanm
itd.To nie chodzi o to by celebrowaćbłędy, chodzi o to by
daćsobie prawo do ich popełniania .Nie akceptujemy

ludzi popełniających błędy ,ale równieżnie akceptujemy
siebie , kiedy je popeł
niamy .Pewnie dziecko gdyby miał
o
taki tok myślenia teżby sięnie nauczyło chodzić.Ucz się
od dzieci.Mówi się"nieważne ile razy sięprzewrócisz
,ważne ile razy siępodniesiesz".Żeby miećsiłępodnosić
sięenty raz trzeba miećmotywację,poczucie
bezpieczeństwa,wiaręw siebie.Kiedy sięobwiniamy
utwierdzamy sięw przekonaniu ,że nie zasługujemy np.
na realizacjęnaszych marzeń. To łatwo poznać, że tak
jest bo taki sam mechanizm występuje w naszym stosunku
do innych ludzi , ktośpopełnia błędy oceniamy go
klasyfikujemy i wzrasta w nas przekonanie , że na nim nie
moż
na polegać. Nie wszyscy to robią, tak jak nie wszyscy
mająproblemy z akceptacjąsiebie.

iewłaściwa postawa (nastawienie) ustawia nas na
N
przegranej pozycji.
Życie jest szkołą,a ucząc siępopełniamy błędy,dopóki
chcemy sięuczyćnie ma w tym nic złego.Błędy pokazują
Ci te rozwiązania które sięnie sprawdzają,więc zbliżająCię
do sukcesu. Szansa trudna ciągle pozostaje
szansą.Poszukajmy analogi w szkole. Czy każde dziecko ,
które musi zdaćpoprawkęodbiera jąjako szansę?
Czym od takiej poprawki różniąsięte nasze życiowe
trudne szanse?

Zmieniasz sposób postrzegania , zmienia sięTwoja
percepcja, stosunek do siebie , zaangażowanie w realizację
celów, a co najważniejszęprzestajesz okradaćsięz energii
, entuzjazmu i przekonania, że dasz radę.
Często , kiedy błędy odbieramy jako porażkę, mamy
pretensjędo siebie świata ,rodziny, mówimy ja mam
pecha.Wybrałeśzły kierunek na drodze życia i zamiast
szukaćzródła rozwalającego Cięprzekonania skupiasz się
na objawach , więc "diagnoza " nie może być
właściwa.Nie zrobiłeśwłaściwej analizy, więc wnioski
teżbędąniewłaściwe.
Te wnioski spowodują, że coraz bardziej będzie sięw
Tobie pogłębiaćpoczucie niezadowolenia, zwątpienia,
apatii , bierności.
Wię
c zadaj sobie uczciwie pytanie kto ponosi
odpowiedzialnośćza Twój sposób myślenia?
Temat postrzegania bł
edów warto głebiej przeanalizować
, zastanowićsiędlaczego tak panicznie ich sięboimy.Na
pewno ma to związek z zaburzonym poczuciem
bezpieczeństwa na które nakłada sięwiele innych
czynnków potęgując chaos w naszych emocjach. Np. jeśli
ktośjest bardzo wraż
liwy delikatni jak kwiat, a świat
zewnętrzny bywa brutalny .Jako dziecko czasami jesteśmy
przez kogośnieświadomie zranieni , lub przestraszeni i to

moż
e zostawićmocny głeboki ślad , zaburzając poczucie
bezpieczeństwa i własnej wartości , bo dzieci obwiniają
sięza sytuacje trudne , do których sięnie
przyczyniły.Często teżrodzice w dobrej wierze motywują
dzieci poprzez krytykę, a to bardzo zaburza poczucie
własnej wartości.
Dla niektórych może to wydaćsięśmieszne,ale takie
obciążenia cią
gnąsięza człowiekiem dorosłym latami i
nie pozwalająmu realizowaćsięw życiu.
Kiedy błedów nie chcępopełniaćbo cenięswój czas ,
szanujęsiebie i swojąpracęto jest to zdrowa strategia i
jest OK , ale jeśli wynika to z niskiej samooceny i nie daję
sobie z tego powodu prawa do ich popeł
niania to muszę
popracowaćnad samooceną, bo inaczej problem będzie
siępogłębiał. Jeśli z powodu popełnianych błędów
zacznęwierzyć, że jestem niepełnowartościowym
człowiekiem nie będęumiała siebie szanowaći lubić. W
konsekwencji do świata zewnętrznego wysyłam
komunikat "Jestem niepełnowartościowa,więc nie wolno
mnie lubići szanować".Odbywa sięto poza moją
świadomościąna poziomie energii,wibracji.Można to
traktowaćjako polecenie "Nie szanujcie mnie bo ja siebie
nie szanuję".Czym bardziej siebie nie sznujemy tym
większe mamy zapotrzebowanie na szacunek innych, taka
studnia bez dna. Potępiając siebie zabraliśmy sobie

przekonanie ,że potrafimy, że nam sięnależy. Wszyscy
wiemy , że tam gdzie jest potępienie gdzie nie mam
akceptacji, ale ponieważmy nie mamy władzy nad tym
procesem,widzimy czasami jakieśjego skrawki , a to nie
daje nam czytelnego obrazu całości.
To wszystko prowadzi nas do fazy pretensji i
oczekiwań.Tak sięzapętlamy. Mimo , że bardzo walczymy
o swojąwolnośćniezależność, to nie możemy osiągnąć
sukcesu bo wybraliśmy niewłaściwądrogę.Oprócze tego,
że niewłaściwa to jeszcze toksyczna.

Jak uporządkować postrzeganie siebie
Uwierz , że Ty nie jesteśproblemem do naprawienia, Ty
jesteścudem do odkrycia, więc znajdz ten skarb w sobie i
nie identyfikuj sięz błędami.
Kiedy zaczynamy analizowaćnasze lęki, które sązródłem
szkodliwych przekonań
, dajemy sobie szansęna
zrozumienie przyczyn naszego oporu przed zmianami
zaczniemy wierzyćw siebie i otworząsięprzed nami inne
perspektywy.To będzie początek szukania własnej drogi.
Tylko ten sposób da nam szansęna dotarcie do prawdy w
temacie moja droga ż
yciowa (czego chcę).Kiedy jesteśmy
uzależnieni od negatywnej samooceny nie mamy szans ,
bo haos emocjonalny uzależnia nas od opini, każe sobie i
światu udawadniać, sprawdzać, porównywać, co jeszcze
bardziej komplikuje i ogranicza.
Wielu ludzi ma negatywne relacje ze światem bo poprzez
negatywny stosunek do siebie majązły kierunk myślenia i
działania.
Wż
yciu jedna rzecz jest pewna  zmiany , jeśli tego nie
zaakceptujemy to świat pójdzie do przodu , a my się
zatrzymamy.

Każda powstała w nas myśl tworzy nasząprzyszłość,
każdy z nas jest w !00% odpowiedzialny za wszystko co
go spotyka!
Najbardziej destrukcyjnymi wzorcami zakorzenionymi w
psychce są:
1. Żywienie urazy
2. Autokrytycyzm
3. Poczucie winy
Te wzorce powodują, ż
e nie umiemy prawdziwie kochać
siebie. Często walczymy ze światem o szacunek dla siebie
, którego tądrogąnigdy nie osiągniemy ( żyjemy w
świecie iluzji ) Powód jest zawsze ten sam zamiast my
zarządzaćemocjami to one sterująi zarządzająnami.
Kluczowym błędem jaki człowiek popełnia nagminnie jest
utożsamianie i klasyfikowanie. Czy Ty jesteśemocją,
zdecydowanie nie .My zarządzamy naszym wewnętrznym
"wszechświatem" , a emocje sąjednym z narzędzi ,
którymi musimy nauczućsięposługiwaćpo to by być
"prymusem" w szkole życia.
Nie ma innej drogi jak pokochaćzaakceptowaćsiebie .
Czasami jest tak , że patrzymy z boku i wydaje nam się, ż
e
człowiek przed nami kocha siebie bo licząsiędla niego
tylko jego potrzeby , a tak naprawdęto ten człowiek jest

tak gł
odny akceptacji , że ażstałsięagresywny w pogoni
zaspakajania swoich potrzeb.
Człowiek , który naprawdęsiebie kocha czuje się
bezpiecznie w świecie, nie musi nie ma takiej potrzeby by
"wszystko zagarniaćpod siebie".
Postaram sięto wytłumaczyćna podstawie naszej wiedzy
i nastawienia do marketingu rekomendacyjnego
MLM.Dlaczego ten przykład:
Temat rozwoju osobistego i temat MLM sąmi bliskie i
bardzo sięuzupełniają, żeby odnieśćsukces w MLM
trzeba dbaćo rozwój osobisty.Mając mylne przekonania i
uprzedzenia nigdy nie docenimy szansy jakądaje nak
marketing rekomendacyjny i nawet jeśli ktośelokwentny
nas przekonaa do tego sposobu zarabiania, to nasze
wewnętrzne przekonania nie pozwoląnam działać
efektywnie i długofalowo. Wiele osób mimo ,że ma
olbrzymie problemy nie wchodzi do MLM ,bo im siętylko
wydaje , że oni sami decydująo swoim ż
yciu , a tak
naprawdędecyzjęw ich imieniu pielęgnowane przez nich
lęki i uprzedzenia.Nie wszyscy musząpracowaćw
marketingu rekomendacyjnym , ale chodzi o to co mną
kieruje w momencie dokonywania wyboru czego by on nie
dotyczył.Jeśli nie jestem zadowolona ze swojego życia , a
wzbraniam sięprzed poznaniem rozwiązania , które może
byćdla mnie szansąto znaczy , że się"zakotwiczyłam , że

dotychczasowe błedy i trudności mnie sparaliżowały , że
zamiast powiedziećsobie nic mnie nie zatrzyma idędo
przodu , to doszłam do przekonania nie zniosęwięcej
błędów i będębardziej podejrzliwa, będęsię
asekurować.Ta podejrzliwośćnie pozwala nam usłyszeć
informacji.
Czy miałeśkiedyśtakąsytuację,że zanim kogoś
poznałeśsłyszałeśo nim nie najlepsze opinie, a jak go
jużpoznałeśto trudno Ci było wsłuchaćsięw niego , bo
jużwcześniej zostałzaszufladkowany.
Paradoksem jest , że dopóki nie poznamy i nie
zaakceptujemy siebie to mimo tego , że chcemy daćsobie
wszystko co najlepsze ciągle sięoszukujemy i karzemy.
Czy spotkałeśtakich ludzi , którzy agresywnie krzycząnie
wtrą
caj sięw moje sprawy, nie pouczaj, nie krytykuj mnie,
ja taki jesem ja mam prawo sam o sobie decydować. To
jest prawda , że należy obieraćkierunek wolnych
niezależnych wyborów , ale ten człowiek jeszcze tego nie
umie jego sposób reakcji świadczy o tym , że jest
uzależniony od opini. Nie chcąc tego uzależnienia trwa w
nim bo nie zna innej drogi.
Nieuświadomione uzależnienie od opini powoduje
dysonans między tym czego pragniemy , a tym co
dostajemy. To nie światu zewnętrznemu mamy wydać

dyspozycjęby pozwoliłnam byćsobątylko sobie Znów
wraca temat lę
ków , boimy sięprzyznaćprzed sobą, że
nie jesteśmy doskonali , na efektem jest to , że zakładamy
maski cośgramy nie rozumiejąc siebie w tym teatrze
pomyłek.
Jeżeli Twoje przekonania Ciękrzywdząto je zmieńmasz
bardzo ważny powód ku temu chcesz byćszczęśliwy i
chcesz cieszyćsiężyciem.
Trzy podstawowe rodzaje uzależnienia od opini:
1.Mając niskąsamoocenęwalczymy ze ś
wiatem by uznał
nasze prawo do stanowienia o sobie.Świat owszem uznaje
,ale to co jest (innymi środkami wyrazu których zródłem
sąnasze przekonania wysyłamy do świata informacje o
negatywnym stosunku do siebie i świat nie słucha naszych
iluzji ,tylko słucha tego co wywodzi sięz naszych
przekonań). Nie wierzysz poobserwuj ludzi ,kto osiąga
sukces czy ten który jest przekonany , że wszystko mu się
należy od życia jak przysłowiowa psu buda i śmiało bez
obaw wyciąga po wszystko rękę,czy ten który jest
przekonany mnie nie wyjdzie. Ten drugi teżbardzo chce ,
ale robi sobie kreciąrobotę, bo jego przekonania mówią
mu nie należy Ci się.
2. Niska samoocena powoduje , że siępoddajemy ,
uważ
nie wsłuchujemy sięw opinie otoczenia starając się

sprostaćoczekiwaniąi nawet jeśli próbujemy wyrazić
swoje zdanie to budujemy je na fundamencie
zasłyszanych opini zamiast wsłuchaćsięw siebie.
3. Jest w nas 1 i 2 i jesteśmy nieprzewidywalni dla siebie i
otoczenia.
Każda z tych postaw ewidentnie nam szkodzi zawężając
nasze horyzonty i wprowadzając w błąd. Otwórzmy sięna
informacje nie bóimy sięjej bo tylko wtedy mamy szansę
oddzielić"ziarno od plew".Opinie teżsąjakąśinformacją,
tylko to my mamy decydowaćkiedy i dlaczego bierzemy je
pod uwagę.Nie pozwólmy by nasze lęki i brak uważności
wprowadzały nas w bł
ąd.
Znany i oczywisty jest temat sprzątania równieżprzewodu
pokarmowego , a ilu ludzi świadomie decyduje sięna
bolesne i bardzo trudne sprzątanie w naszym sposobie
myślenia.
Na początku jest to bardzo trudne bo nie lubimy
przyznawaćsiędo błę
dów,traktujemy je bardzo
personalnie utożsamiamy sięz nimi. Lęki powodują, że
wolimy pozostaćw strefie komfortu (bywa to miejsce
bardzo niewygodne,ale jużsięoswoiliśmy).
Bardzo potrzebujemy akceptacji ,możliwości cieszenia się
sobą, ale jesteśmy zagubieni w haosie który sobie
stworzyliśmy, budujemy iluzje , przez moment żyjemy w

nadziei. To nie prowadzi do oczekiwanych rozwiązań
natomiast przyczynia siędo spotęgowania niezadowolenia
z siebie.Wykazujemy siędużąumiejętnościątworzenia
labiryntów na własny użytek.
Jeśli chcęwyjś
ćz tego impasu muszęświadomie
postanowić, ż
e akceptujęsiebie z błedami , że błedy
traktujęjak drogowskaz w szkole życia ,a kiedy jeszcze
uwierzę, że warto daćsobie prawo do "zresetowania "
mojego sposobu odbioru rzeczywistości to mam
właściwy kierunek jestem na prostej. Droga nigdy sięnie
kończy ,ale nie będzie taka wyboista.
Bez tego będęmnożyćargumenty uzasadniające , że są
konkretne powody stawiania oporu. Mogęnawet
powiedziećto moje ż
ycie i sama będęo sobie decydować
,
tylko pytanie czy ja naprawdęo sobie decyduje, a może
władzęma haos , który w sobie stworzyłam.
Jeśli moim celem jest czerpanie radości z życia to nie
mogępozwolićby bał
agan wziąłwładzętam gdzie
potrzebne jest świadome zarządzanie i strategia.
Jeśli nie mam efektów i skuteczności to znaczy ,że nie
panujęnad sytuacją, ż
e muszęzweryfikowaćswój sposób
postrzegania . Stawiając opór oszukujęsiebie, tracę
energię, , obwiniam kogo sięda staje siętrudna dla siebie i
innych . Więc trzeba uczciwie powiedziećsobie ta droga

jest zła ,szukam innych . Wiele wynalazków powstawało
po zaliczeniu setek wkarkulowanych błedów , to było
oczywiste że one będą.
Nasza siła nie tkwi w tym , że nie popełniamy błędów
(moż
na tak nic nie robiąc i to jest bład), ale w tym , że
umiemy je wkarkulowywaćw działanie i jużto samo
sprawia ,że popełniamy ich mniej.
Jeśli nie potrafięzapewnićsobie tego czego potrzebujęi
nie poszukujędo skutku rozwiązańto jest to jest działanie
na swojąszkodęsabotaż.Mechanizm jest taki : powiedzmy
, że mam zagracone mieszkanie i chciałabym miećnowe
meble ,ale starych nie umiem siępozbyći na to że nie
mogęmam setki uzasadnień(np. wartośćsentymentalna
). Stwórz przestrzeńdla tego co będzie sł
użyćtworzeniu
radosnego życia , bo nie można zachowywaćsię
destrukcyjnie wobec siebie jednocześnie oczekując
sukcesów i zadowolenia.

Nawet napastliwą krytykę można
przyjąć jako informację.
Wielu ludzi nie potrafi byćsobą, gdyżobawia siękrytyki ze
strony innych osób. Udajemy więc kogoś, kim nie
jesteśmy, stale uważamy na to, co robimy, co mówimy, by
nie zostaćprzez kogośskrytykowanymi . Musimy jednak
wiedzieć, że nie unikniemy krytyki ze strony ludzi, bo
każdy z nas ma zarówno zalety jak i wady. Musimy więc
nauczyćsiętego jak reagowaćna krytykęi staćsięna nią
odpornym.
Jeśli sam w pełni akceptujesz siebie, wówczas nawet
największa krytyka nie będzie w stanie Cięzałamać. To
twoja samoocena ma największe znaczenie, to co myślisz
na swój temat i jak czujesz sięsam ze sobą.
Kiedy natomiast cierpisz na niskąsamoocenę, nie wierzysz
w żadne dobre słowa i komplementy na swój temat,
bardzo łatwo jest cięzranićzłym słowem. Ciągle boisz
się, ż
e ktośźle cięoceni i zobaczy twoje wady, na których
ty sam ciągle sięskupiasz. Przeżywasz każdąnawet
drobnąuwagęwypowiedzianąpod twoim adresem.
Gdy lubisz siebie samego i myślisz o sobie dobrze, wierzysz
w komplementy ludzi na swój temat, ale potrafisz teżze
spokojem przyjąćczyją
śkrytykę. Krytyka nie załamuje cię,
a mobilizuje do działania, sprawia, że masz ochotę

pracowaćnad sobąi doskonalićsię. Jeśli natomiast
słyszysz krytyczne słowa na swój temat, z którymi nie do
końca sięzgadzasz, traktujesz je zwyczajnie jako inne
zdanie, do którego ma prawo każdy człowiek.
Jak widzisz to jak reagujemy na krytykęzależy głównie od
naszego poczucia własnej wartości.
Dla większości ludzi jednąz największych przeszkód
uniemożliwiających bycie sobąjest obawa przed krytyką
.
Ponieważnasze relacje z innymi sąźródłem największych
radości (a także źródł
em innych ważnych rzeczy, takich
jak pożywienie albo praca), wszyscy odczuwamy potrzebę
wpasowania sięw krąg innych ludzi i nawiązania z nimi
dobrych kontaktów. Krytyka ze strony innych często
postrzegana jest jako groźna i niebezpieczna.
Aby chronićsięprzed takąkrytyką, często ostrzegamy lub
krytykujemy samych siebie. Czy kiedykolwiek słyszałeśw
umyśle głos, który mówiłCi, że nie moż
esz wykonać
jakiegośzadania, albo że nie uda Ci sięwykonaćgo tak
dobrze, jakbyśchciał
, bądźteżże jesteśpo prostu głupi
lub niekompetentny? Wszyscy z nas czasami słuchają
takiego głosu.
Kolejnym ważnym etapem jest nauczenie się, jak radzić
sobie z krytykąinnych ludzi, ponieważmoże ona być

równie niszczycielska – jest teżpoważnym problemem
zarówno w pracy, jak i w domu.
Krytyka może Cięzainspirowaći pozytywnie zmienićalbo
zwyczajnie Cięzdołuje i zablokuje, ale czy zdajesz sobie
sprawę, że to od Ciebie, Twojej pewności siebie i
zdrowego dystansu zależy ten efekt?
Rzecz polega raczej na ułożeniu sobie spraw we własnej
głowie tak, żeby z krytyki czerpaćjak największe korzyści i
przyjmowaćjąze spokojem.
Należ
y powstrzymaćsięod bezrefleksyjnej obrony i zbyt
rychłego kontrataku.
Zmieniając swoje nastawienie zgodnie z powyższymi
słowami zapanujesz nad swoimi reakcjami i zyskasz spokój
niezbędny do trzeźwej oceny merytorycznej strony słów
krytycznych. Bywa bowiem, że krytyka jest uzasadniona, a
moż
e nawet niesie ze sobąwartościowe rozwiązanie
Twojego problemu, ale sposób jej podania utrudnia
odbiór. Wznieśsięponad tęotoczkęi zajrzyj do sedna.
Z każdej krytyki można bowiem wyciągnąćcośdla siebie.
Wspaniale jeśli wskazuje na jakąśwadę, o której nie
wiedzieliśmy, a jeszcze lepiej jeśli oferuje dobrąradęjak
tęwadęusunąć. Bywa, że krytyka jest w swoim tonie
zupełnie przesadzona, ale dotyczy niuansu, nad którym
warto popracować. Zdarzająsięteżkrytykanci, których

lepiej na swojej drodze nie spotykać, bo jedyne co robią,
to rzucająbłotem. Spotkanie z nimi powinno byćlekcją
zachowywania spokoju, radzenia sobie z nimi i impulsem
do szukania sposobów, na uniknięcie ich w przyszłości.
ZNAJ SWOJĄ WARTOŚĆ
Dla zachowania dystansu wobec słów krytykującego
bardzo istotne jest, żebyśmiałświadomośćwartości i
sensu swojej pracy, jak i wartości samego siebie. Ty
najlepiej wiesz jak bardzo sięstarasz. Krytykujący nie musi
tego wiedzieć, a w efekcie jego krytyka może byćdużo
ostrzejsza niżby była, gdyby wiedziałnieco więcej. Ta
świadomośćto nie to samo, co poczucie nieomylności. To
po prostu bufor, który chroni Cięprzed bezpośrednimi
atakami.
ZAMIEŃ KRYTYKĘ W KORZYŚCI

Pamię
taj zatem, że w zdecydowanej większości
przypadków możesz zyskaćpodchodząc na spokojnie do
krytyki. Podziękuj krytykującemu! Okażswój dystans, ale
nie wynośsięponad wszystkich. Nie jesteśnieomylny.
Weźsłowa pod uwagęi wyciągnij wnioski. Pracuj nad
sobą. Nie tylko nad reakcjąna krytykę. Pracuj nad tym co
jest krytykowane przez innych. Będziesz lepszym
człowiekiem. Natomiast ludzi toksycznych i wiecznych
pesymistów omijaj szerokim łukiem, ale nie walcz z nimi.

Planuj i realizuj plany
Planujesz wiele rzeczy w swoim życiu dlaczego:
1. może zależy Ci żeby je zrealizować
2. uważasz ,że zaplanowanie daje większe szanse na
realizacje
3. chcesz miećjasno w szczegółach określone zadania i
potrzeby do realizacji.
Dlaczego nie planujesz życia , czy na nim Ci mniej zależy ,a
moż
e boisz sięwzięcia odpowiedzialności.
Myślęjakich argumentów użyć, bo wiem z autopsji , że
planowanie życia to temat ciężkiego kalibru. Miałam już
sporo lat , kiedy dojrzałam do tego , że chcęokreślić
czego chcęw życiu i zrobićplan realizacji.Oczywiście jak
zawsze najlepsza okazja Nowy Rok , więc usiadłam do
pisania i zadziwiło mnie to , że nie potrafiękonkretnie
określićswoich celów w czasie. Było to takie
nieuporządkowane i bardziej bazowało na płaszczyznie
odczućniżkonkretnych zadań. Historia powtarzała się
przez trzy lata i w koń
cu siępoddałam ,nie dlatego ,że
uważ
ałam planowanie za niepotrzebne ,tylko dlatego ,że
nie chciało mi sięzdyscyplinować. Dopóki nie uwierzymy
w siebie takich uników jest wiele w naszym życiu.Tylko

człowiek cenią
cy siebie ma upór i wytrawłośćw
określaniu swoich celów i realizacji ich.Ja jużplanuję,nie
robiętego na miaręmoich oczekiwań,ale robiępostępy.
Trzy problemy które powodująże nie rozwijamy sięi nie
osiągamy tego co chcemy osiągnąć,zakładamy coś
planujemy i niestety nic z tego nie wychodzi dlaczego:
1. nie umiemy regularnie systematycznie robićczegośkrok
po kroku
2.napalamy sięi chcemy bardzo szybko jużnatychmiast
rezultatów i po pierwszym okresie podniecenia poddajemy
się.
3. Brak ukierunkowanego rozwoju, nieliczni z nas umieją
wyznaczyćsobie ścieżkęi regularnie sięjej trzymać.
Bardzo często kiedy ktośnam zrobi plan np. naszych
obowiązków łatwiej sięgo trzymaći efekty sąwyższe
.Ludzie którzy naprawdęsiebie szanująrobiąplany i
rygorystycznie ich przestrzegają, bo za poważnie siebie
traktują,by okazywaćsobie lekceważenie.
4. Brak grupy wsparcia, brak otoczenia , które powoduje ,
że wzrastasz, które Cięwspiera mówiąc ,że dasz radę. W
trudnych momentach ukierunkowuje i dodaje wiary.

Co robić żeby plany się realizowały
Pisaćplan na dzień, na tydzień,miesiąc ,rok
itd.Systematycznie realizowaćplany,niezależnie od
trudności . Tylko Twoja siła i wytrwałośćsąrękoimią
sukcesu,uniki szkodząwypalająsiejąwątpliwości,a tak
łatwo uzasadnićkoniecznośćzrezygnowania z wykonania
planu.
Nie oszukuj siebie , bo jak chcesz miećsukces to musisz
pokonaćdrogęjakątrzeba przemirzyć, nawet jak jest
trudna.
Wez teraz:
Kartkęi długopis
Wypisz wszystkie za i przeciw
po co to robię,jakąmam motywację,
wypisz 10 rzeczy dla których podejmujesz ten wysiłek
(np.dom,pasywny dochód,niezależnośćfinansowa itd.)
napisz 10 przykładów życia jakie chcesz prowadzić
Jak chcesz żeby wydlądało Twoje życie za rok za 2 za 5 lat.
Napisz ile chcesz zarabiaći w jakim okresie.
Ilr czasu chcesz na to poświęćić

Zrób harmonogram pracy i działania

Odpowiedz sobie na poniższe pytania
1. Co chcęosią
gnąć?
2. Dlaczego jeszcze tam nie jestem ?
3. Co muszęzrobićżeby to osiągnąć?
4. Jakie aktywności muszęwykonywać, aby osiągnąćten
cel ?
5. Co mi powie, że dobrze zrobiłem ?
6. Co mogęzrobićżeby ulepszyćmoja sytuacje ?
7. Co powstrzymuje mnie przed dotarciem do mojego
celu?
8. Jakie wyrzeczenia i poświecenia musze ponieść, aby
osiągnąćten cel?
9. Ile będzie mnie to kosztowaćw przyszłości, jeśli tego
nie zrobisz w przyszłości ?
10. Co zakładasz, że jest prawdą, a gdyby nie było, to czy
zmieniło by sięcałkowicie Twoje życie i biznes ?
11. O czym jeszcze nie pomyślałeś, a mogłoby Cię
powstrzymać?

12. Czy jest to prawdziwa decyzja, aby to zrobić?
13. Doceńi świętuj swoje obecne sukcesy!
14. Podziel sięz bliskimi osobami, które bedąCięwspierać
swoimi postanowieniami i decyzjami!
Największątajemnicąna świecie dla osiągnięcia sukcesu
to miećplan działania i go realizować.
Często słyszę, że ludzie doceniajątątajemniće i wdrażają
w swoje życie jak zapłacąekspertowi np.Tony Robinson za
tąinformację. Jest to prawda , ale ta prawda moim
zdaniem ma drugie dno.
Dopóki mamy małe poczucie włąsnej wartości chętnie
podpieramy sięautorytetami i mając małe zaufanie do
siebie mamy równieżnieufnośćdo świata i dlatego
szukamy płatnej wiedzy ,a może gdybyśmy sobie chcieli
uświadomić, ż
e w życiu to co najcenniejsze mamy za
darmo to może byłoby łatwiej korzystaćz darmowej
wiedzy.
Sekret jest prosty usuwasz z rytmu dnia to co Ci szkodzi , a
w to miejsce wprowadzasz to co służy Twojemu
rozwojowi. Wystarczy , że nie będziesz szukałzasadności
dla zachowań, które przeszkadzająw planowaniu i
realizacji planów.Zamiast szukaćpowodó , które nie
pozwalająCi na planowanie i realizacjęplanó , poszukaj w

sobie powodów dla których chcesz i będziesz niezależnie
od okoliczności realizowałplany.
Wszyscy pragniemy szczęścia spełnienia i dobrostanu ,
czemu nieliczni realizująswoje pragnienia.Może również
dlatego , że pozostali tylko próbują.
Wię

c nie próbuj zrób to teraz
.
Nie ma w nas spójnoś
ci,pragnienia nie majątego samego
kierunku co nasze nastawienie.Lekceważąc planowanie
mówięsobie i światu mnie i tak sięnie uda , nie chcę
następnej porażki wolępoddaćsięwalkowerem.Nawet
jeśli proces nie zachodzi na poziomie naszej świadomości i
tak działądestrukcyjnie.
Człowiek , który całym sobąchce sukcesu nie ma
wątpliwości , mówi sobie ja tego chcęi ja to będęmiał, a
do ekspertów idzie bo chce szybciej lepiej bo chce
turbodoładowania.Idzie dlatego , bo jest pewny swoich
racji. Ten , który ma negatywne nastawienie do siebie idzie
dlatego bo potrzebuje potwierdzenia , że to jest włąściwy
kierunek.
Ta różnica nie jest bez znaczenia skala realizacji siebie
zależy równieżod tego z jakiego pułapu startujemy.
Pewnośćsiebie bardzo nam pomaga w planowaniu
swojego życia

Dobrze jest przy planowaniu koncentrowaćsięna rzeczach
, które śa w danym okresie dla Ciebie najważniejsze.Jeśli
nie dokonasz świadomej selekcji typu, że jak cośsięsypie
to bronięw pierwszej kolejności tyego co jest moim
priorytetem.To jest bardzo ważne bo taka postawa
pomaga Ci zachowaćmoc.
Sztywne trzymanie sięplanu może byćdla nas
destrukcyjne , bo życie nas weryfikuje i trzeba poddawać
sięzmianąbyćelestycznym.
Powinno sięplanowaćprocesy nie rzeczy, rzeczy6 będąsię
realizowaćw trakcie realizowania procesów.
To nieprawda , że idealny plan da idealne wyniki. Wyniki
sąwtedy kiedy podając sięnurtowi życia umiemy swoje
plany wkomponowaćw tąrzeczywistość. Znasz
powiedzonko "Gdy życie daje Ci cytrynęzrób z niej
lemoniadę". Ono pokazuje jak należy planować, aby
wprocesie realizacji planów nie okaleczaćsiebie cokolwiek
miałoby to znaczyć.
Kiedy spotyka nas cośniespodziewanego zle wychodzimy
na kurczowym trzymaniu sięplanów.Trzeba wsłuchaćsię
równieżw swoje włąsne odczucia w danej chwili , że w
pewnym momencie widzimy lepsze wyjście , ale nie
korzystamy z niego bo nie ma go w planie.Plan ma nam
służ
yć, nie zabierają
c nam radości życia.

Kiedy planujesz realizacjęswojej pasji,czegośco Ciękręci
to planuąc rzeczy które posłużąrealizacji Twojego celu
masz mocny fundament do budowy tego co chcesz
stworzyć. To daje siłękreatywność, wytrwałość.
Generalnie jeśli nie planuje sięczegośto planuje się
porażkę.
Jak zabrać się do dobrego planowania?
1. Warto sięzastanowićnad przewodnimi metodami
swojego życia.
 znalezćwspólne mianowniki dla naszej codzienności
2. Co daje radośći w jaki sposób ocenićupływający czas
Jeśli umiem dogadaćsięze sobąi dzięki temu współgra
we mnie to co daje mi radośćz tym co buduje moją
codziennośćto jest najlepsza droga do tego , żeby nie
obwiniaćsięza to , że trwonięczas.
Można powiedziećsobie będęrobiłto co sprawia mi
przyjemnośći mam do tego prawo. Tak , ale jeśli to
powoduje , że nie mam za co zapłacićrachunków to
wcześ
niej czy pózniej zabijęradośćw sobie i będęmieć
poczucie straconego czasu.
Zadaj sobie pytanie w czym jestem dobry i które z tych
rzeczy sąnajbardziej praktyczne pragmatyczne.Zanim

siądziesz do planowania staraj sięzadaćsobie jak
najwięcej pytańna swój własny temat.Nieważne jest to
jakie sąte pytania, ważne jest to co te pytania łączy.
W marazmie codzienności często trudno jest znalezś
własnądrogę,więc trzeba byćuważnym.
To czego naprawdęchcęw życiu jest sprawąnadrzędną,
wszystko inne to konsekwencja tego czy znalazłam swoją
drogęczy ciągle jej szukam.
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