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WPROWADZENIE

Niepokój to coś co nas zabija, po cichu jak rak czasami latami, 

a my o tym nawet nie wiemy. Dowiadujemy się, gdy stan już jest

bardzo ciężki, a wówczas wydaje się nam, że nie ma wyjścia

 i rozwiązania.

Chcę Ci pokazać, że zawsze jest rozwiązanie. 
Niepokój nie rozpoznany i nie zatrzymany w odpowiednim

momencie prowadzi do ciągłego niepokoju, a ten do

permanentnego stanu lęku. 

Lęk odbiera siły do życia. 
Lęk niepokonany może ciebie całkowicie złamać lub
zatruć całe twoje życie. 
Lęk przezwyciężony staje się źródłem mocy i siły
człowieka.

Co wiemy o lęku - bardzo podobają mi się słowa
o.Jana Góry, które w książce zapisał Jan Grzegorczyk:
1.

2.

3.

O tym będzie ten ebook, jak przejść z punktu 1 do 3. 

Zapraszam ruszajmy:)

"Ten kto idzie w

niewłaściwym kierunku

nie potrzebuje zachęty,

aby przyspieszyć kroku

– potrzebuje

zatrzymania i zmiany

kierunku.” 

www.justynakowalewska.pl

http://www.justynakowalewska.pl/


UWIERZYŁAM W KŁAMSTWA NA SWÓJ TEMAT 
I TEGO CO MNIE OTACZA

Wchodziłam w dorosłość i rozpoczęłam studia na pod koniec lat

80-tych, a skończyłam i wchodziłam na rynek pracy oraz w

samodzielne życie już w latach 90-tych, w innym systemie. I nie

wiedziałam co dalej. Na poczatku bardzo się cieszyłam, bo

wiedziałam, że mam wiele możliwości, otwarty rynek pracy,

możliwości podróżówania. Miałam wrażenie, że świat stoi przede

mną otworem. 

Uwierzyłam, że wszystko mogę - A TO JEST KŁAMSTWO, 
bo każdy ma pewne ograniczenia i słabe strony, 

Chyba wiele młodych osób i dziś tak myśli, niestety wszystkiego

nie możemy. Ograniczenia są w nas i na zewnątrz nas, ale jedne są

prawdzie a inne nie.

Problem był również w tym, że ja nie znałam tego nowego świata,

nie wiedziałam jak w nim funkcjonować, jak żyć, jak budować

relacje, małżeństwo, związek, za to umiałam pracować dużo,

łapałam wszystko co mogłam. A wszystko dlatego, że tak

naprawdę nie znałam siebie, swoich zdolności, słabych i mocnych

stron oraz talentów, w których najłatwiej się rozwijać i wzrastać.

Mojego typu osobowości czy języka miłości. 

Nie wiedziałam KIM JESTEM

www.justynakowalewska.pl

Jak z wesołej, pełnej

życia i wiary w siebie

nastolatki stałam się

osobą, której lęk

odebrał siły.

http://www.justynakowalewska.pl/
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"Uczyć się znaczy stać

się znośnym dla

samego siebie."

I nie chodzi o to, co robię, jaki mam zawód, jakie wykształcenie, ale

to jakim człowiekiem jestem.

I dlatego uwierzyłam w te kłamstwa. Te kłamstwa były jak kraty

niewidzialnego więzienia - skoro jest tyle możliwości, a ja nie

potrafię z nich korzystać to zaczęlam o sobie myśleć: za mało

wiesz i umiesz, inni sa lepsi, nie znasz się, nie dasz rady, za mało

zarabiasz, aby coś znaczyć. Konsekwencją tego było kolejne

negatywne myślenie o sobie, że nie jesteś wystarczająca,

wystarczająco atrakcyjna.  

I musisz udowodnić swoją wartość.
Dziś wiem, że nie muszę, wiem, że moją wartość miałam odkryć, a

tak naprawdę połączyć się z moją wartością, która zawsze była we

mnie. A potem zaczęłam wierzyć w jeszcze wiele innych, aż

starciałam rozeznanie co jest dla mnie dobre, a co złe.

Gdy porównywałam się z innymi prawie zawsze wypadałam

gorzej, a potem szukałam tych co mają mniej, wiedzą mniej i

lubiłam się znimi porównywać, bo wtedy ja wypadałam lepiej. 

Moje wnioski po tych latach są takie, że wtedy patrzyłam,

słuchałam i czytałam to, co nie budowało mojej wartości, nie

wspierało mnie, nie dawało nadziei, nie podnosiło na duchu i nie

było dla mnie życiodajne, czyli to moje własne wybory

doprowadziły mnie do punktu 1, bo to kogo słuchasz komu

wierzysz i w co wierzysz  ma decydujące znaczenie dla Twojego

spokoju. 

http://www.justynakowalewska.pl/
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"Wasz czas jest

ograniczony, więc nie

marnujcie go na

życie cudzym

życiem."

Im czułam się słabsza tym bardziej wierzyłam w kłamstwa. Te

kłamstwa były jak kraty niewidzialnego więzienia - skoro jest tyle

możliwości, a ja nie potrafię z nich korzystać to zaczęłam o sobie

myśleć: za mało wiesz i umiesz, inni są lepsi, nie znasz się, nie dasz

rady, za mało zarabiasz, aby coś znaczyć. Konsekwencją tego było

kolejne negatywne myślenie o sobie, że nie jesteś atrakcyjna, jesteś

kiepską córką, żoną, matką i pracownikiem. A potem jeszcze wiele

innych, aż straciłam rozeznanie co jest dla mnie dobre, a co złe. 

Gdy byłam młodsza wybierałam to, co łatwe, lekkie i przyjemne, a nie

kształtowałam mojego charakteru, wytrwałości, cierpliwości. To tak,

jakbym przez te lata codzinnie zjadała paczę lodów i chipsów, a po

latach dziwiła się, że jestem otyła, chora i brak mi kondycji.

Im bardziej się bałam, tym bardziej udawałam twardą bohaterkę i

coraz bardziej izolowałam się od ludzi, aby nie odkryli prawdy o mnie.

Dużo pracowałam, ale czułam się bardzo samotna. Praca była

ucieczką.

Czy słuchasz tych co wprowadzają do Twojego życia spokój,

równowagę, nadzieję, dostrzegają twoją wartość oraz Twoje

zalety i wydobywają je z ciebie? 

A może słuchasz Tych co wprowadzają niepokój, rozdrażnienie,

skupiają się głównie na tym co negatywne, a Tobie wytykają

błędy, dostrzegają głównie Twoje wady i niedociągnięcia?

http://www.justynakowalewska.pl/
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Aby przestać się bać musisz siebie poznać.

Przede wszystkim trzeba mieć taką intencję i wolę, aby tę czasami

trudną drogę przebyć i nie zatrzymać się w połowie drogi.

Nie wystarczy tylko chcieć się przestać martwić. Pokonanie lęku

przed nowym jest czasami trudniejsze niż życie w obecnym

znanym lęku. Idziesz w nieznane i ten nowy lęk na początku może

być silniejszy od starego i dlatego może cię zatrzymać. Dobrze, aby

ci ktoś towarzyszył, nie bądź sama.

Nie byłam sama pracowałam pod okiem mentorki, kobiety mi

bardzo życzliwej.

Poznałam i zaakceptowałam siebie, swoje wady i
zalety, możliwości i ograniczenia, słabe i mocne strony.
Dużo myślałam i zastanawiałam się jak chcę żyć, a nie
jak chcą inni, abym żyła - poznałam swoje prawdziwe,
czasami zakopane marzenia i pragnienia.
Wyznaczyłam własną drogę, którą chcę przejść, abym
czuła się spełniona.

Aby wyruszyć we właściwą drogę potrzebne są
3 pierwsze - najważniejsze kroki:
1.

2.

3.

"Mądre i szczere

rozmowy krzepią 

i dodają skrzydeł."

http://www.justynakowalewska.pl/


1.

JAK POZNAŁAM

I SIEBIE - ODKRYJ I

POŁĄCZ SIĘ ZE

SWOJĄ WARTOŚCIĄ

Znajomość siebie nie jest rzeczą łatwą - przynajmniej nie dla

każdego.

www.justynakowalewska.pl

Ćwiczenie 1
Stań przed lustrem i powiedz do siebie: Kocham Cię, lubię Ciebie,

jesteś piękna, jesteś dobra.

Jakie było dla ciebie to ćwiczenie. Napisz wszystko to, co poczułaś

i pomyślałaś, bądź ze sobą szczera.

………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

………………..…………………..…………………..……………...........................................................

Ćwiczenie 2
Wypisz 50 swoich zalet, dobrych cech i za co siebie lubisz:

.……………………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..

…………………..…………………..…………………..….........................................................………..

"Dopóki nie uczynisz

nieświadomego

świadomym, będzie ono

kierowało Twoim życiem,

a Ty będziesz nazywał to

przeznaczeniem."
CARL GUSTAV JUNG

http://www.justynakowalewska.pl/


Jeśli te dwa ćwiczenia sprawiły ci trudność, to czas, aby poznać

prawdziwą siebie, bo prawdziwa Ty będzie ciebie lubić, cenić,
szanować, wspierać, dbać i chronić. Czasami prawda o sobie nie

jest przyjemna, bo myślisz, że jesteś w innym miejscu, kimś innym.

Nie bój się tej prawdy, bo ona da ci wolność, to tak jak z GPS - tylko

dobrze określone miejsce, w którym jesteś może cię doprowadzić

tam, gdzie chcesz być. Jeśli miejsce startu nie wyznaczysz

poprawnie to nawet znając punkt docelowy i mając wyznaczoną

drogę będziesz w życiu bładzić, nie dotrzesz tam, gdzie chcesz, bo

to nie będzie właściwa droga.

www.justynakowalewska.pl

Jeśli myślisz, że jesteś w Krakowie i myślisz, że chcesz być

 w Warszawie i wyznaczysz właściwą drogę z Krakowa do

Warszawy to nigdy do Warszawy nie dojedziesz, bo tak naprawdę

jesteś w Poznaniu.

Ćwiczenie 3
Na początek pomóc Ci może zrobienie darmowego testu

osobowości oraz test języków miłości. Podaję linki:

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci

https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/

Ten test nie tylko pomoże ci zobaczyć siebie, ale przejrzyj inne typy

i popatrz na osoby z twojego otoczenia. Może dzięki temu lepiej

ich zrozumiesz i to może być pierwszy krok do zmiany - ZMIANY

TWOJEGO MYŚLENIA, bo

“To nie sprawy niepokoją ludzi, 

ale poglądy na te sprawy” 

EURYPIDES

http://www.justynakowalewska.pl/
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci
https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/


2.

GDZIE CHCESZ BYĆ?

www.justynakowalewska.pl

Ci, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić - są to ludzie

zdezorientowani.
Ci, którzy wiedzą, kim chcieliby być, ale nic w tym kierunku nie

robią - są zwykle sfrustrowani.
Ci, którzy wiedzą, kim chcieliby być i podejmują niezbędne

działania - słowem najlepiej opisującym ich stan jest
spełnienie.

Ludzi można podzielić na trzy grupy: 

1.

2.

3.

Ćwiczenie 4
Do której grupy teraz należysz?

"Ludzie nie dostają tego

czego chcą, bo nie wiedzą

czego chcą."

W górach jeśli wiesz, gdzie jesteś, dokąd chcesz iść i znasz drogę to

idziesz bez lęku i tak samo jest w życiu. Jeśli idąc do celu pojawia się

lęk wiem, że minie.  Nie udaję, że go nie ma. Zastanawiam się co jest

jego przyczyną, myślę i analizuję, pytam i proszę o pomoc. Może on

wynika z tego, że zboczyłam z wyznaczonej drogi i pobładziłam, czyli

nie robię tego co planowałam i znów czuję dezorientację, a w

konsekwencji właśnie lęk. Może robię coś co inni chcą, ale ja tego nie

chcę.

http://www.justynakowalewska.pl/


Jak znaleźć swój cel i to robić, aby czuć spełnienie. 
Odpowiedz na pytania:

"Niemal każdy człowiek marnuje część życia,

próbując manifestować cechy, których nie

posiada."
SAMUEL JOHNSON

www.justynakowalewska.pl

Czy lubisz to, jak żyjesz i czym się teraz zajmujesz?
Jak chcesz żyć i czym chciałabyś się zajmować?

Czy możesz żyć i zajmować się tym, czym byś chciała? 

Jeśli nie odkryjesz tego, jak naprawdę chcesz żyć i co robić, to

prawdopodobnie przez całe życie będziesz sfrustrowania. Znajomość

siebie i tego, czemu chcesz się poświęcić, to jedna z najistotniejszych

spraw w tym życiu. 

Istnieje ogromna różnica między marzeniem mobilizującym do

pomyślnych działań a wziętymi z powietrza abstrakcyjnymi

pomysłami, oderwanymi od tego, kim jesteśmy i co potrafimy robić.

Czy wiesz dlaczego chcesz się tym zajmować?
Ważne jest nie tylko to, co chciałbyś robić i jak żyć lecz również

świadomość, co cię do tego skłania. Działanie podejmowane ze

szlachetnych pobudek daje wewnętrzną siłę w obliczu przeciwności.

http://www.justynakowalewska.pl/


3.

JAK WYZNACZYĆ
WŁAŚCIWĄ, A

PRZEDE WSZYSTKIM

WŁASNĄ DROGĘ

www.justynakowalewska.pl

Jeśli nie będziesz miała planu na swoje życie, to inni go będą mieć

dla ciebie i pomyśl, czy będziesz z niego zadowolona?

Jeśli nie potrafisz sama określić, co chcesz osiągnąć możesz

porozmawiać z kimś kto jest Tobie życzliwy przyjaciółka lub ktoś 

z rodziny, możesz również pracować z coachem, który pomoże ci

zadając pytania, których sama sobie nie zadasz, bo nie są dla ciebie

naturalne. Przykładowe pytania znajdziesz na końcu.

Gdy dobrze określiłeś gdzie jesteś i gdzie chcesz być, a nie wiesz jak

tam dojść to najlepiej poszukaj osoby lub osób, które robią to, co ty

chcesz robić lub mają rodzinę taką jaką ty chcesz mieć i ucz się od

nich, bo “JESTEŚMY NAUCZALNI” przez całe nasze życie. Ja tak

zrobiłam. Uczymy się przez całe życie, zwłaszcza żyć uczymy się

przez całe życie. 

"Z kryzysu nie wychodzi się przez

oczekiwanie ani przez szybkie

działania.

Trzeba się z niego pracowicie

wydobywać"

co jest ich siłą,

jak myślą i co myślą o przeciwnościach,

jak siebie wspierają,

jak rozwiązują problemy i konflikty, 

jak uczą się na porażkach,

jakie wyciągają z wnioski z porażek,

A co najważniejsze rozmawiaj z nimi i pytaj, aby poznać

http://www.justynakowalewska.pl/
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 Nagranie, w którym mówię o tym, jak duża ilość możliwości

może powodować nasz niepokój

Jeśli nie masz takich osób wokół ciebie poszukaj książek, nagrań,

filmów np. na YouTube - zacznij szukać, bo kto szuka ten znajdzie.:)

Wyrusz w drogę, zrób ten pierwszy krok, a potem następne, aż

znajdziesz i dojdziesz tam, gdzie chcesz być. Nie zrażaj się

przeciwnościami, bo pokonane przeciwności nas wzmacniają.

Jeśli masz pytania proszę napisz do mnie bardzo chętnie

odpowiem.

kontakt@justynakowalewska.pl

Serdecznie pozdrawiam 

Justyna Kowalewska

 PREZENTY 

1.

PARADOKS WYBORÓW 
 

     2. Kilka zdań do przemyśleń i zastanowienia się, bo każda nowa

myśl może nas zmienić. Wyrwać nas z błędnego koła gonitwy myśli

i martwienia się - strona 14

    3.  Pytania, aby się nad nimi zastanowić, które pomagają poznać

siebie strona 1

http://www.justynakowalewska.pl/
mailto:kontakt@justynakowalewska.pl
https://justynakowalewska.pl/2022/01/paradoks-wyborow/


MYŚLI DO REFLEKSJI

Jeśli mamy negatywny sposób myślenia, całe nasze życie

będzie wypełnione negatywizmem.  Myśli można zmienić!

Kiedy potrafisz stworzyć miejsce samotności pośród trosk i

działań, twoje sukcesy i porażki powoli tracą swój wpłw na

ciebie.

Niewielkie zdyscyplinowane działania, powtarzane

konsekwentnie każdego dnia, prowadzą powoli do wielkich

osiągnięć w odpowiednim czasie. CEŃ PROCES

www.justynakowalewska.pl

Zamiast poddawać się lękom i niepowodzeniom, przyjmij

klęski jako naukę. Z biegiem czasu odkryjesz, że wszystkie

niepowodzenia uczą cię czegoś, czego znajomość była ci

potrzebna - abyś mogła się zreorganizować i podjąć kolejny

wysiłek z jeszcze większą werwą.

Twoje sukcesy i  niepowodzenia życiowe mają niewiele

wspólnego z okolicznościami, a znacznie więcej z wyborami,

których dokonujesz.

Życie jest bardzo proste, ale utrzymanie go takim kosztuje

wiele trudu.

http://www.justynakowalewska.pl/


 

 

 

Czego pragniesz w życiu?  Opisz jak najdokladniej.

PYTANIA

Jaka jest Twoja największa zaleta, a jaka największa wada?

www.justynakowalewska.pl

Co uważasz za swoją najcenniejszą emocję, a jaką za najmniej
wartościową emocję?

Co jest Twoim najlepszym, a co najgorszym nawykiem?

Czy cenisz ludzi i czy ludzie wiedzą, że ich cenisz?

Czy wiesz, co powinnaś zmienić na lepsze?

"Najważniejsza z cnót, jakie winny cechować 

człowieka wchodzącego na ścieżkę duchowych poszukiwań to 

cnota odwagi.

http://www.justynakowalewska.pl/

