JAK ZAJĄĆ SIĘ SOBĄ
I ŻYĆ ŚWIADOMIE

ZESZYT
ĆWICZEŃ

Petarda 1
SAMOŚWIADOMOŚĆ
Nic nie muszę,
mogę tylko chcieć.

zadanie
Jaką dominującą energią jesteś? Jaką energię mają członkowie twojej
rodziny, przyjaciele i współpracownicy? Spróbuj określić ich wszystkich. Czy wiesz, dlaczego niektórzy nie mogą razem pracować? Albo
nawet nie mogą wytrzymać razem w jednym pokoju?
Podziel się swoją wiedzą z najbliższymi. Pogadajcie o tym. Macie
szansę lepiej zrozumieć siebie.
Czy rozumiesz już swoje reakcje i swoje uczucia wobec osób, które
cię otaczają? Chcesz zapytać o więcej, napisz lub zadzwoń do mnie.
Zapraszam na konsultacje, mentoring, szkolenia, webinary.

KIM JESTEM? DOKĄD IDĘ? CZEGO PRAGNĘ?

ankieta
Teraz skupimy się tylko na tobie.
Już wiesz, jaka jest twoja dominująca energia i jak określać innych.
Chcę jednak, żebyś poznała siebie jeszcze lepiej. Ha! Oczywiście, odpowiesz mi, że przecież nikt nie zna cię lepiej niż ty sama, ale uwierz
mi, twoja codzienność, praca, twoje życie prywatne, problemy, zadania
i oczekiwania powodują, że nie masz chwili, by złapać oddech i pomyśleć o sobie. Nie o tym, jak wyglądasz, jakie masz paznokcie i odrosty,
ale o tym, kim tak naprawdę jesteś i jakie masz marzenia, oczekiwania,
a także o tym, jakie są twoje słabości i silne strony. Jaką wybrałaś drogę i czy ją realizujesz. A może w ogóle porzuciłaś swoje cele i marzenia?
Wypełnij tę ankietę szczerze i zapisuj zawsze swoją pierwszą myśl.
Nie zastanawiaj się, jakie odpowiedzi będą lepsze lub będą lepiej wyglądać. Pamiętaj, że ta książka jest tylko twoja, nikomu jej nie pokazujesz, nie dzielisz się swoimi przemyśleniami o sobie, tajemnicami
i notatkami. To wszystko należy tylko do ciebie. Wiem, że na początku pytania wydają się łatwe, ale już po chwili okaże się, że odpowiedzi na nie wymagają od ciebie wysiłku i nie są takie proste. Nie
musisz wypełniać jej od razu, jednak każda odpowiedź powinna być
w 100 procentach zgodna z tobą. To bardzo ważne, bo to, co myślisz
o sobie, będzie rzutować na każdą refleksję i działanie dotyczące twojego życia zawodowego i prywatnego.
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Kim jesteś?
(Określ się jako człowiek w sferze zawodowej i prywatnej.
Możesz zapisać o wiele więcej określeń).

Jaka jesteś?
(Określ się jako człowiek, w sferze zawodowej i prywatnej.
Możesz zapisać o wiele więcej określeń).

3
4

W swoim życiu chciałabym osiągnąć następujące cele:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej.
Pamiętaj, że cele to nie marzenia).

W swoim życiu mam następujące marzenia:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej.
Pamiętaj, że cele to nie marzenia).
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Do mocnych stron mojej osobowości zaliczam:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej).

Do słabych stron mojej osobowości zaliczam:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej).
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Chciałabym nabyć następujące umiejętności:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej).

Co zamierzam zrobić, by je zdobyć?
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej ścieżek rozwoju).
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Chciałabym pozbyć się następujących
nawyków/słabości/niedociągnięć:
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz wymienić więcej).

Jak zamierzam się rozwijać, by je przezwyciężyć/
schować/nie skupiać się na nich?
(Wymień trzy najważniejsze, ale możesz zapisać więcej ścieżek rozwoju).

zadanie
Niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteś, pomyśl o swoich talentach i zapisz je. Przeanalizuj i doceń swoje doświadczenie.
Znajomość twoich mocnych stron zwiększa twoje szanse na rynku
pracy oraz w relacjach interpersonalnych aż o 31 procent. Napisz
o nich. Zastanów się, czego jeszcze chcesz się nauczyć. Może to
być język obcy albo obsługa jakiegoś programu komputerowego,
a może personal branding, odpowiednia komunikacja, uruchomienie asertywności, wiedza dotycząca negocjacji? Nie musisz od razu
wydawać kroci na podniesienie kompetencji. Wiedza jest do zdobycia również w internecie. Możesz też poprosić znajomych, którzy mają taką wiedzę i podzielą się z tobą na zasadzie barterowej wymiany. W ten sposób ja i moi znajomi uczymy się języków.
Teraz poznaję hiszpański, a innych uczę angielskiego i niemieckiego. Albo poprawiam im prace pod względem językowym i stylistycznym, a oni uczą mnie prowadzenia kampanii w social mediach i tagowania.
Jeśli jednak chcesz profesjonalnie ocenić swoje kompetencje i wciąż
nie jesteś pewna, czy jesteś wobec siebie sprawiedliwa, możesz wypełnić kwestionariusz znany w Polsce jako test Gallupa. Pozwala on
odkryć pięć głównych talentów, a także dodatkowych 34. W trakcie
logowania możesz wybrać język polski. Niestety, jego koszt to około
50 dolarów.
www.gallup.com

Znalazłam więc dla ciebie alternatywę, i to darmową! Ten test
jest tak samo wiarygodny jak Test Gallupa. Składa się ze 100 pytań. Odpowiedzenie na nie zajmuje około 15 minut (sprawdziłam!).
Test jest w języku angielskim, ale możesz korzystać z internetowych
tłumaczy.
www.high5test.com

zadanie
Wypełnij kwestionariusz ICONI szczerze i zgodnie z tym, co myślisz
(jedną wartość wg skali podanej poniżej). Następnie podlicz punkty według instrukcji i dowiedz się, jakim typem refleksyjności jesteś.
Przeczytaj o swoim typie i zastanów się, czy tak jest w rzeczywistości
i czy zgadzasz się z opisem.

Czasami rozważamy sobie po cichu różne rzeczy
w głowie. Mówimy sobie, że musimy coś sobie porządnie
przemyśleć. Czy tobie też się to zdarza?

TAK

ZGADZAM SIĘ

1. Marzę o wygraniu w totka.			

2. Nawet w czasie wolnym
dużo myślę o pracy.

NIE

NIE ZGADZAM SIĘ

3. Długo i intensywnie roztrząsam
dylematy moralne.

4. Raczej staram się zapomnieć o trudnościach,
niż się nad nimi zastanawiać.		

5. Pracuję wyłącznie po to, żeby móc zapłacić za rzeczy,
które są dla mnie ważne.

6. Stanowczość nie przychodzi mi łatwo.

7. Próbuję dążyć do ideału, nawet jeśli
mnie to dużo kosztuje.

8. Kiedy rozważam swoje problemy, emocje biorą górę.

9. Jeśli tylko wiem, że ważnym ludziom w moim życiu
nie dzieje się krzywda, to nic innego nie ma
dla mnie specjalnego znaczenia.

10. Denerwuję się, bo żadne moje działania i tak
nie mają wpływu na rozwój wydarzeń.

11. Nie jestem zadowolona z siebie ani ze swojej
drogi życiowej. Mogłoby być lepiej.

12. Wiem, że powinnam aktywnie działać na rzecz
zmniejszania niesprawiedliwości społecznej.

13. Czuję się bezsilna i bezradna w obliczu
swoich problemów, niezależnie od tego, jak
bardzo staram się je rozwiązać.

Jakie trzy obszary są obecnie najważniejsze w twoim życiu?
Na czym najbardziej ci zależy?
Uszereguj je od najważniejszego.

Twoja obecna (lub ostatnia) praca

Wiek

Płeć

PUNKTACJA BADANYCH W RAMACH ICONI
Uwaga: w pytaniach 6 i 11 wyniki liczbowe powinny być ODWRÓCONE
podczas obliczania łącznej punktacji danej osoby.
1. Pytania podzielono na cztery kategorie: trzy pytania dotyczą refleksyjności komunikacyjnej, trzy – refleksyjności autonomicznej,
trzy – metarefleksyjności, a cztery pytania dotyczą refleksyjności
pękniętej/frakcyjnej.
2. Liczbę punktów dotyczącą każdego z czterech rodzajów refleksyjności oblicza się w następujący sposób:
Punktacja w zakresie refleksyjności komunikacyjnej (C)
= (Q1 + Q5 + Q9)/3
Punktacja w zakresie refleksyjności autonomicznej (A)
= (Q2 + Q6* + Q11*)/3 (*=odwrócona)
Punktacja w zakresie metarefleksyjności (M)
= (Q3 + Q7 + Q12)/3
Punktacja w zakresie refleksyjności pękniętej/frakcyjnej (F)
= (Q4 + Q8 + Q10 + Q13)/4
3. Wynik w wysokości 4 i więcej w jednej z czterech kategorii pytań
powoduje przypisanie badanego do jednej z kategorii (C, A, M i F
odpowiednio do powyższych), odpowiadających dominującemu
u danej osoby rodzajowi refleksyjności (decyduje wyższy z wyników ponad 4).

4. Wynik powyżej 4 w kategorii F „przebija” inne wyniki. Takie osoby uznawane są za należące do kategorii F niezależnie od liczby
punktów uzyskanych w innych kategoriach (nawet jeżeli jest ona
wyższa).
5. Jeżeli chodzi o pytanie „X”, przedstawiono je tu w takiej formie,
w jakiej je zadawaliśmy, czyli jako pytanie otwarte dotyczące najważniejszych rozterek badanych. Doprowadziło to jednak do powstania pewnych trudności przy późniejszym łączeniu odpowiedzi w rozsądne kategorie. O ile sporo się dzięki temu nauczyliśmy,
o tyle zalecamy innym skorzystanie z naszego doświadczenia
i zastosowanie kategorii, w których da się badanym wybór spośród określonych opcji. Możemy tu zasugerować pewne obszary, które odwołują się do kwestii będących przedmiotem rozterek, odpowiednio: grupy C (relacje interpersonalne z członkami
rodziny i znajomymi), grupy A (praca, kariera, osiągnięcia, sukces finansowy itp.), grupy M (własne interesy, troska o kwestie
społeczno-etyczne, duchowość itp.) oraz grupy F (rozwiązywanie
problemów, poprawa sposobu życia, przezwyciężanie bieżących
trudności).
W zależności od twojego wyniku przypisz siebie do rodzaju refleksyjności i bardziej poznaj siebie.
REFLEKSYJNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
(communicative reflexivity)
Dotyczy kobiet, które wypowiadając się lub przypisując się do różnych kategorii, potrzebują i poszukują akceptacji i potwierdzenia
innych osób. Rodzina, znajomy, pracodawca, pracownicy są ich lustrem. Myślą o sobie tak, jak myślą i mówią o nich inni. Nie mają

własnego zdania na temat siebie i otaczającego je świata. Kobiety
z refleksyjnością komunikacyjną zanim przystąpią do działania,
przeglądają się „w oczach innych ludzi”. Poszukują wciąż potwierdzenia, że dobrze robią, wykonują zadania skutecznie i prawidłowo,
że ich działanie lub opinia mają sens i zmierzają w dobrym kierunku. I odwrotnie: brak akceptacji innych powoduje u nich poczucie
lęku, bezradności, paraliżu i poczucie winy. Te kobiety przeważnie
poświęcają się i robią wszystko dla swojej rodziny.

REFLEKSYJNOŚĆ AUTONOMICZNA
(autonomous reflexivity)
Dotyczy tych kobiet, które są samodzielne w swoich decyzjach i działaniach, które nie potrzebują opinii ani zdania innych, by utwierdzić się w swoich aktywnościach i przemyśleniach. Jeśli zasięgają
rady, to tylko u ekspertów i autorytetów, by poszerzyć swoją wiedzę.
Działają aktywnie na podstawie swoich przemyśleń i doświadczeń.
Przyczyniają się do rozwoju biznesu i gospodarki rynkowej.

METAREFLEKSYJNOŚĆ
(meta-reflexivity)
Dotyczy kobiet, które są bardzo krytyczne wobec siebie, swoich przekonań i działań. Patrzą na siebie i innych z ogromnym dystansem,
nie starając się wyrażać jednoznacznych opinii. Nic i nikt nie jest
dla nich jednostronne i jednoznaczne. Starają się uchwycić demokratycznie wiele punktów widzenia, ale filtrują je przez własną wizję
świata. Opinia innych dla nich się nie liczy. Idą własną, samodzielną
drogą, niekiedy pełną wątpliwości. Takie kobiety najchętniej działają
w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

REFLEKSYJNOŚĆ PĘKNIĘTA/FRAKCYJNA
(fractured reflexivity)
Dotyczy kobiet, u których wewnętrzna rozmowa, refleksyjność i wyciągane wnioski intensyfikują stres i dezorientację życiową. Są zestresowane presją ze strony partnera, dzieci, rodziny, sąsiadów, pracodawców, pracowników, co prowadzi do kompletniej dezorientacji
życiowej, jak mają działać i postępować. Zamiast realizować cele,
czują się zagubione i sparaliżowane. Spełniają oczekiwania innych,
co często prowadzi do tego, że czują się wykorzystywane.

Twoja refleksyjność nie jest stała. Zmienia się w trakcie twojego życia na linii czasu i pod wpływem twoich doświadczeń. Podczas twojej życiowej podróży możesz zaznać każdej z tych refleksyjności. Już
wiesz, jaka była twoja przeszłość i jaka jest teraźniejszość, ale nie
wiesz, jaka będzie Twoja przyszłość.

I znowu powtarzam, jak ważna jest TWOJA ŚWIADOMOŚĆ: jaka jesteś, kim jesteś, dokąd dążysz, jaki jest twój cel, jakie masz marzenia,
co chcesz jeszcze osiągnąć i co robisz, by tak się stało, jak i z kim się
komunikujesz, kogo potrzebujesz, a od kogo powinnaś się definitywnie odciąć. (Zaglądaj do ankiety Kobiety Petardy).
Sama rzeźbisz swoje życie
i wszystko jest w twoich rękach.
~Ja

Petarda 2
KOMUNIKACJA
Milczenie nie jest złotem.
Mowa nim jest.

zadanie
Oczywiście tylko trening czyni mistrzynię, więc zapraszam cię do
ćwiczenia, które nazywam „świadomym lustrem”. Znajdź w domu lub
w pracy lustro, w którym widzisz siebie od stóp do głów. Na początku zaczynamy od najprostszego ćwiczenia komunikacyjnego. Zbuduj
wypowiedź na temat siebie, złożoną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Zapisz ją pełnymi zdaniami albo w punktach, to zależy już
tylko od ciebie. Sięgnij po notatki z PETARDY 1 i wypełnionych ankiet, które zawierają sporo informacji o tobie. Unikaj mówienia ciągle
o tym samym albo o rzeczach, o których może opowiedzieć każdy.
Szukaj w sobie indywidualności, odmienności, pasji, fascynacji. Poza
imieniem, nazwiskiem i funkcją, masz milion kolorów. Niech one cię
odróżniają od innych. O tym mów! Mów o sobie z pasją i zaangażowaniem, wtedy na pewno zostaniesz zapamiętana.
A teraz stań przed lustrem i na głos (KONIECZNIE!) powiedz to,
co przygotowałaś. Unikaj mówienia ciągle o tym samym albo o rzeczach, o których może opowiedzieć każdy.
Patrz i słuchaj siebie uważnie. Jesteśmy w stanie wypowiedzieć około 125 słów na minutę, a w tym samym czasie nasz mózg jest w stanie
wygenerować ich aż 500. Zwróć uwagę na to, co sprawia ci trudność.
Czy mówisz z sensem? Czy twoja składnia jest prawidłowa? Czy szukasz w głowie słów? A może stoisz lub poruszasz się w śmieszny
sposób? My, trenerzy zachowania, śmieszne sposoby poruszania się

nazywamy na przykład: na tancerkę, na siku, na miss, na kiwaczka,
w drodze do nieba.
Nie ma lepszego ćwiczenia niż „świadome lustro”, bo jesteś w stanie kontrolować siebie podczas wypowiedzi. Jeżeli masz mentorkę,
to ona również wskaże ci aspekty, nad którymi musisz popracować
i które musisz poprawić. Nie wykonuj jednak tego ćwiczenia z kimkolwiek, bo mina, reakcja, niekontrolowane parsknięcie lub niepożądany gest kogoś niekompetentnego mogą wywołać u ciebie tylko frustrację i skrępowanie. Porzucisz ćwiczenia i przestaniesz nad
sobą pracować. KOBIETO PETARDO, tylko nieustanne powtarzanie
„świadomego lustra” i poprawianie siebie przyniesie pożądane efekty. Próbuj jak najczęściej i zwracaj uwagę na detale. I jeszcze jedna
mała podpowiedź. Jeśli w twojej wypowiedzi jest za dużo tak zwanych
przerywników w stylu „eeee”, „yyyyy”, „aaaa”, to nagrywaj siebie na
dyktafon, na przykład w telefonie. Odsłuchuj siebie i poprawiaj się.
Wierz mi, jeśli jest to męczące dla ciebie, to dla słuchacza tym bardziej. Pamiętaj, że umiejętność mówienia jest częścią personal brandingu. Ludzie odbierają osobę, która potrafi się wypowiadać, jako
inteligentną i godną zaufania. Lgną do takich osób i chętnie przebywają w ich towarzystwie. To nie magia, tylko wypracowana technika
i elokwencja. Chcesz poćwiczyć z dziećmi lub wnukami? Bardzo proszę. Czytaj razem z nimi książki na głos. Ja polecam Wierszyki łamiące języki Małgorzaty Strzałkowskiej. Czeka was wspaniała zabawa!

ZAANGAŻOWANIE, EMOCJE
I ZMYSŁY W KOMUNIKACJI
Ważnymi elementami w komunikacji między ludźmi są też zaangażowanie i emocje, które wkładasz w swoje wypowiedzi. To właśnie
one powodują, że tworzysz swój indywidualny styl mówienia, prezentowania i nawiązywania kontaktów. Nie musisz nikogo naśladować
lub kopiować. Wszystko, co będzie dla ciebie nienaturalne, zostanie
zauważone przez słuchaczy i odebrane jako nieszczere. Jak wiesz,
„Nigdy nie masz drugiej szansy na pierwsze wrażenie”- to tytuł mojego szkolenia. To właśnie pierwsze wrażenie decyduje o tym, czy
przyciągniemy do siebie ludzi. Wiedza, kompetencje, charakter, osobowość decydują, że ktoś z nami zostanie lub będzie do nas wracał.
Spójrz na rysunek obok. Wynika z niego, że najwięcej informacji zapamiętujemy za pośrednictwem wzorku i słuchu.

zadanie
Naucz się PRAW ASERTYWNOŚCI i powtarzaj je nieustannie sobie,
swoim dzieciom, swojej rodzinie, swoim przyjaciółkom. To ważne, by
kobiety rosły w siłę i stosowały te prawa, myśląc o sobie i swoim życiu, kiedy ktoś chce naruszyć ich prywatność, cielesność lub wmówić im, że zawsze muszą być niewolnicami i pokornie podporządkowywać się innym.

PRAWA ASERTYWNOŚCI2 według S. Rees i R.S. Grahama
Prawo do robienia wszyskiego, co nie narusza praw innych ludzi
Prawo do zachowań asertywnych lub nieasertywnych
Prawo do dokonywania własnych wyborów
Prawo do zmiany
Prawo do dysponowania własnym ciałem
Prawo do dysponowania swoją własnością
Prawo do dysponowania swoim czasem
Prawo do wyrażenia opinii, zdania i własnych przekonań
Prawo do myślenia i mówienia dobrze o sobie
Prawo do wyrażenia swoich życzeń, pragnień i potrzeb
Prawo do wyrażenia ekspresji i seksualności
Prawo do marzeń
Prawo do informacji i faktów
Prawo do usług i dóbr, za które się zapłaciło
Prawo do niezależności i braku ingerencji ze strony innych
Prawo do odmowy i wyrażania sprzeciwu
Prawo do szacunku ze strony innych
S. Rees, R.S. Graham, Bądź sobą. Trening asertywności, Wydawnictwo Książka i Wiedza,
Warszawa 1993; rosnijwsile.pl.
2

zadanie
Wymień przymiotniki, którymi określasz siebie (zarówno te pozytywne, jak i negatywne).
Podziel stronę na dwie części – z lewej strony zapisz „+”, z prawej zaś „-”.
Wymień wszystkie przymiotniki, jakimi siebie określasz. Pozytywne
przymiotniki zapisz pod plusem. Negatywne pod minusem. Bądź
szczera i nie zastanawiaj się zbyt długo.

JAK MÓWIĄ O MNIE INNI?
Słowa warte są tyle,
ile wart jest człowiek, który
je wypowiada.
~autor nieznany
Jeśli jesteś świadoma siebie, znasz swoją wartość. Wiesz, co umiesz,
co potrafisz, kim jesteś oraz jaka jesteś. Wtedy opinie innych nie
będą targać tobą jak flagą na wietrze. Zwróć uwagę, że od pierwszych
stron tej książki pracujemy razem nad twoją samoświadomością i poszerzeniem wiedzy na temat siebie. Mam świadomość, że to długotrwały proces, ale uważam, że warto go przejść przede wszystkim dla
siebie, dla swoich dzieci i dla osób, które się kocha. Nie odkładaj siebie na później, bo to „później” może nigdy nie nadejść.
Poniżej znajdziesz kilka ważnych zasad. Zapamiętaj je i nie łam ich –
z szacunku do siebie samej.
• Znaj swoją wartość, a w trudnych momentach przypominaj sobie
najlepsze opinie na swój temat.
• Nie błagaj nikogo, by przy tobie pozostał.
• Nie zmuszaj nikogo do tego, aby cię polubił, ani sama się do tego
nie zmuszaj (nie próbuj polubić kogoś na siłę).
• Nie próbuj wszystkich zadowolić. To jest niemożliwe i ma na
ciebie destrukcyjny wpływ.
• Pokochaj siebie taką, jaka jesteś, a nie swój wyimaginowany
obraz, który jest nieszczery i nieprawdziwy,
• Skup swoją energię i siłę na rzeczach, zjawiskach, czynnościach,
na które masz wpływ.

zadanie
Wymień przymiotniki, którymi określają cię inni ludzie (zarówno
pozytywne, czyli „+”, jak i negatywne, „-”).
Podziel otaczających cię ludzi na grupy: współpracownicy, rodzina,
przyjaciele i otoczenie, czyli wszyscy inni.

WSPÓŁPRACOWNICY

RODZINA

PRZYJACIELE

OTOCZENIE

Jeśli nie wiesz, jakie cechy twojej osobowości i charakteru zauważają inni i jakimi przymiotnikami cię określają, to zadzwoń lub napisz
do nich z taką prośbą. Uzasadnij ją, mówiąc, że dzięki temu chcesz
się rozwijać i osiągnąć pełną świadomość siebie. Nie zdarzyło mi się
przez ponad 18 lat pracy szkoleniowej, żeby ktoś odmówił wsparcia.
Nawet nie wiesz, ile wspaniałych rzeczy usłyszysz na swój temat.
Nawet jeśli pojawią się jakieś minusy, to z pewnością będziesz mogła
nad nimi popracować, jeśli tylko samodzielnie i świadomie zdecydujesz, że chcesz coś z tym zrobić. Nic nie musisz, możesz tylko chcieć.
Porównaj teraz dwie kartki – tę z określeniami, które sama wypisałaś, oraz tę z przymiotnikami, które podsunęli ci inni. Co widzisz?
Czy to samo co ja? Zawsze powtarza się ten sam schemat, który obserwuję w swojej pracy. Wartościowi inni mówią o tobie o wiele więcej dobrych rzeczy, niż sama mówisz o sobie. Nie używają też tylu
negatywnych określeń, którymi ty sama się opisujesz.
Teraz zakreśl plusy na jednej i drugiej kartce i przyklej je na lustrze
w łazience czy w garderobie – tam, gdzie często masz szansę na nie
spojrzeć. Te określenia od teraz stają się twoimi nowymi hasłami
afirmacyjnymi. Idź z nimi przez swoje dalsze petardowe życie!

JAK MÓWIĘ DO INNYCH?
KOBIETO PETARDO, teraz przerzucamy się na drugi biegun i przyjrzymy się temu, w jaki sposób ty mówisz do innych. Jakie popełniasz
błędy w komunikacji, a gdzie jesteś niezastąpiona i perfekcyjna.
Zacznę od problemu negocjujących kobiet. To opowieść na wiele godzin, szczegóły możesz poznać na moim szkoleniu, tu jednak skupię
się na najważniejszym. Umiesz doskonale negocjować w imieniu innych i dla innych, w imieniu swojego pracodawcy, w imieniu grupy,
całej rodziny lub dla swojej przyjaciółki czy męża lub dzieci, ale najgorzej idą ci negocjacje we własnej sprawie i zadbanie o własny interes. Kiedy podajesz cenę produktu lub usługi, która i tak jest stała, to
zawsze masz wątpliwość, czy cena nie jest za wysoka i za chwilę nie
usłyszysz „Ale czemu tak drogo?”. W efekcie obniżasz cenę na dzień
dobry od 20 do 30 procent. Albo od razu dajesz komuś rabat, mimo
że jeszcze nic od ciebie nie kupił. Heloł? Spokojnie. Po pierwsze, to
ty ustalasz cenę swojego produktu lub swojej usługi i obniżając ją na
początku, pokazujesz, że nie szanujesz swojej pracy. Rabat należy się
klientowi, który już coś u ciebie kupił i jest zainteresowany dalszą
współpracą. Dokładnie to samo robisz podczas rozmów rekrutacyjnych. Kiedy byłam zainteresowana kilkoma kandydatkami na dane
stanowisko, pytałam je o kwestie wynagrodzenia i słyszałam wtedy:
„Oj, to nie jest ważne”, „Tego tematu nie lubię”, „Dla mnie najważniejszy jest rozwój, wynagrodzenie jest na drugim miejscu”, „Mówiąc
szczerze, nie wiem”. Tym samym pokazujesz, że nie szanujesz swoich kompetencji, doświadczenia, że dla samej siebie nie jesteś wartością i pozwalasz decyzję o swoich zarobkach podjąć osobie, która
zawsze da ci najniższą możliwą pensję, bo to nie twój interes będzie
się liczył, tylko interes firmy, dla której będziesz pracować. Zwykle

po usłyszeniu takich słów mówiłam: „Jest pani najlepszą kandydatką, ale nie mogę pani zatrudnić. Nie zna pani swojej wartości oraz
wartości pani pracy na rynku. W jaki sposób chce pani reprezentować naszą firmę i nasze produkty? Bardzo mi przykro, ale proszę
do mnie zadzwonić, kiedy będzie pani przekonana o własnej wartości”. KOBIETA PETARDA wie, ile warte są jej praca, kompetencje,
wykształcenie, doświadczenie. Zanim przyjdziesz na taką rozmowę,
sprawdź widełki zarobkowe w swojej branży, popytaj znajomych, poszukaj informacji. To ty pierwsza powinnaś wyjść z propozycją finansów, a nie czekać na decyzję kogoś innego. Oczywiście musisz
być otwarta na negocjacje, ale przemyśl wcześniej, ile chciałabyś zarabiać i jakie benefity by cię satysfakcjonowały. Wszystko jest kwestią świadomych i umiejętnie prowadzonych negocjacji.

SYNDROM TIARY
Kolejnym problemem jest to, że czasem nie mówisz wprost, o co ci
chodzi, czego potrzebujesz i oczekujesz. Liczysz dniami, tygodniami
i latami, że partner się domyśli, że szef się domyśli, że ktoś się domyśli. A ten moment nie nadchodzi, bo nikt nie jest Duchem Świętym,
żeby domyślić się, o co ci chodzi i czego potrzebujesz. Pracownice
uważają, że jeśli dobrze wykonują swoją pracę, mają dobre wyniki, sporządzają raporty i zestawienia na czas, to zostaną docenione
i otrzymają bonus, awans, pochwałę. Niestety, często są niezauważane, a SYNDROM TIARY3 skazuje je tylko na ich własne oczekiwania,

E. Szejner, Tiara syndrome, http://poradniknegocjatora.pl/tiara-syndrome/,
Kobiety negocjatorzy nie są ani gorsze, ani lepsze od negocjujących mężczyzn,
http://poradniknegocjatora.pl/kobiety-negocjatorzy/, dostęp: 16.03.2021.
3

zadanie
Przygotuj sobie krótką notatkę.

1

Ile twoim zdaniem powinnaś zarabiać na obecnym stanowisku z doświadczeniem i wykształceniem, które masz? Czy
uważasz, że zasługujesz na więcej? Jeśli tak, przygotuj listę
konkretnych argumentów i ruszaj do szefa z prośbą o podwyżkę lub awans. Jeśli się uda, to wspaniale! Jeśli jednak
wiesz, że nie ma na to szans, to zacznij rozglądać się za firmą lub pracą, która spełni twoje oczekiwania. Nie rezygnuj
z siebie. Mów o swoich oczekiwaniach pierwsza, szczerze
i wyraźnie, bez zaniżania kwot od samego początku.

2

A teraz zadanie, w którym możesz popłynąć i puścić wodze
fantazji! Czy za chwilę ty i twój partner będziecie obchodzić
jakąś rocznicę? A może nadchodzą twoje urodziny? Zbliża
się wspólny wyjazd? Opowiedz twojemu partnerowi o swoich oczekiwaniach, o tym, co sprawi ci radość i da spełnienie.
Nie bądź roszczeniowa, tylko petardycznie zafascynowana
i przekonująca. Nawet jeśli będzie to wspólne picie herbaty
lub kieliszek wina przed kominkiem dzisiejszego wieczoru,
bez telefonów, bez innych spraw, tylko wy, to też mu o tym
powiedz. Powodzenia i bądź najszczęśliwsza na świecie!

KOMUNIKACJA
KOBIETA – MĘŻCZYZNA
KRYZYS MĘSKOŚCI CZY KRYZYS PARTNERSTWA?
Będziesz zaskoczona, bo nie będę w tej części krytykować mężczyzn
i na nich narzekać. Po prostu przedstawię ci kilka spraw widzianych ich oczami. Kiedy się z nimi spotykam, opowiadają mi, jak widzą nas, kobiety, w naszej codzienności. Co ich w nas drażni? Czego
nie akceptują? Co ich boli? Ponieważ jesteś KOBIETĄ PETARDĄ,
nie muszę ci mówić, że rozmawiam o relacjach i komunikacji tylko
z mądrymi mężczyznami. Innych omijam szerokim łukiem.
Rozmowa i wymiana
myśli z mądrym, otwartym,
wykształconym, inspirującym i przyzwoitym
mężczyzną czasami uczy mnie więcej o naszym
kobiecym świecie niż rozmowa
z kilkunastoma
kobietami.
Zmieniam wtedy optykę, zakładam ich okulary i patrzę na nas, nie
oceniając, tylko przyjmując rzeczywistość taką, jaką im dajemy.
Zacznę od tego, co cię trochę zaboli, ale też rozśmieszy.
Oto kilka zdań na nasz temat wypowiedzianych przez facetów4:

4

Moje spotkania mentoringowe oraz www.netkobiety.pl, dostęp: 16.03.2021.

• Jeśli chcesz, żebym do ciebie zagadał, wystarczy, że dasz mi
jakiś znak. Nie musisz mi od razu pierwsza opowiadać całego
twojego życia, włączając w to twoje problemy zdrowotne. To mnie
odstrasza.
• Mam instynkt MYŚLIWEGO. Daj mi poczucie, że mogę zabiegać
o ciebie, starać się, polować. Nie biegaj i nie uganiaj się za mną.
To jest żenujące. Nie będę cię szanował.
• Nie jestem takim gadułą jak ty. Nie lubię wszem wobec
opowiadać o naszym związku.
• Jeśli mnie mocno ranisz słowami, to nie dam po sobie poznać, ale
długo to analizuję.
• Lubię twoje piękne oczy, usta, sukienki, kobiece rytuały
i nawet twoją romantyczną muzykę, bo to wszystko jest kobiece
i odróżnia cię od mężczyzn. Nie staraj się być męska, bo to mnie
przeraża.
• się ranimy.
• Ja też bywam słaby i zagubiony. Czasem potrzebuję tylko tego, by
ktoś mnie wysłuchał. Nie udzielaj mi dobrych rad i nie mów mi,
że ciągle wszystko robię źle. Już dość słów: „Bo ty zawsze”, „Bo ty
ciągle”, „Bo ty nigdy”. Już nie mogę tego słuchać.
• Nie jestem tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Pragnę
też być oddanym i zaangażowanym ojcem, partnerem i synem.
Pozwól mi na to.

zadanie
Zapoznaj się z kilkoma zdaniami na nasz temat wypowiedzianymi
przez facetów (str. 97-98 książki). Jestem bardzo ciekawa twojej reakcji. Czy na twojej twarzy pojawił się smutek? A może pojawiły się
uśmiech, zaskoczenie, oburzenie czy zrozumienie? Czy zobaczyłaś
w tym siebie? Czy zobaczyłaś swoją matkę, która zwraca się tak do
twojego ojca? A dostrzegłaś w tym swoje koleżanki? Napisz do mnie.
Zadzwoń. Proszę, zostaw mi wiadomość, co o tym sądzisz, co myślisz, co czujesz? KOBIETO PETARDO, z góry dziękuję.

MOC MĘŻCZYZNY. MOC KOBIETY
Uwielbiam stwierdzenie, że „prawdziwa moc mężczyzny najlepiej jest
widoczna w tym, jak bardzo uśmiecha się kobieta, która siedzi obok
niego. Prawdziwa moc kobiety najlepiej jest widoczna w tym, jak bardzo podziwia ją mężczyzna, który spędza z nią życie”. Niby to takie
proste, a jednak jest to szalenie trudne zadanie, które wykonuje się
przez całe życie. Wierzę jednak, że dobra, szczera, partnerska komunikacja buduje takie związki i że one naprawdę istnieją. My, kobiety, mamy oczekiwania wobec mężczyzn. Oni także mają oczekiwania
wobec nas. W komunikacji między kobietą a mężczyzną nie zawsze
trzeba powiedzieć wszystko do ostatniej kropki i ostatniej sylaby.
Czasem wystarczy przekazać tyle, ile trzeba, by dalszymi słowami
i zdaniami nie ranić, nie oceniać, nie wydawać wyroków i nie stawiać
partnera do kąta lub wysyłać go na karnego jeżyka. To na pewno
nie buduje relacji, a jedynie ją rujnuje. To dobry moment, by przypomnieć jeszcze raz o komunikacyjnej zasadzie FUO: fakty, uczucia,
oczekiwania. Tego się trzymaj.
Partner ma cię uskrzydlać.
Ty z kolei masz go inspirować.
Wszystko we wzajemnym
szacunku.
Niestety, najczęściej zła komunikacja lub wroga cisza niszczą ten szacunek. My, jako emocjonalne kobiety, mamy tendencję do gadania.
Mówimy za dużo i często nie skupiamy się na najważniejszym, dając
się ponieść emocjom. Zamiast płynąć do brzegu, wtrącamy anegdoty i nakreślamy wątki poboczne. Rzucamy przykłady i porównania.
Mężczyzna po pierwszych zdaniach już nie słucha, tylko chce uciec

jak najszybciej do bezpiecznej jaskini, byle tylko się to skończyło.
Mów esencjonalnie i z sensem, co czujesz i jakie są twoje oczekiwania, by rozwiązać dany problem. Nie dryfuj słownie, bo ugrzęźniesz
na mieliźnie i nic z tego nie wyniknie. Zobacz, jaki smutny i przerażający artykuł znalazłam. Niech da ci do myślenia:
Polscy mężczyźni w czołówce
samobójstw w Europie. Nie wiedzą,
jak szukać pomocy5.

CZASEM JESTEŚ DLA NIEGO JEDYNĄ POMOCĄ
Kobiety idą się wygadać siostrze, mamie, przyjaciółce. Idą do lekarza. Szukają pomocy. Biorą leki. Idą na terapię, bo mają odwagę
i szukają rozwiązań.
Mężczyźni tymczasem muszą sobie radzić z presją społeczną, własną
małością lub nieporadnością. Dla nich proszenie o pomoc lub przyznanie się, że czegoś nie potrafią lub nie wiedzą, jak coś ogarnąć, to
oznaka słabości. Znasz faceta, który zapyta o drogę, gdy się zgubił?
Ja nie znam ani jednego! Rodzice często zabraniają swoim synom
płakać, bo przecież „chłopaki nie płaczą”. Wmawiano im głupio, że
wzruszenie, uczucia, pokazywanie emocji są w męskości zakazane.
A najseksowniejszy jest mężczyzna, który w sytuacji zagrożenia potrafi obronić swoją kobietę i swoje dzieci, a w sytuacji eksplozji uczuć
Paweł Korzeniowski, Polscy mężczyźni w czołówce samobójstw w Europie. Nie wiedzą, jak
szukać pomocy, https://noizz.pl/not-just-a-mood/raport-who-polscy-mezczyzni-w-czolowcesamobojstw-w-europie/nrdf05r?utm_source=detal_viasg_noizz&utm_medium=synergy
&utm_campaign=allonet_detal_popularne&srcc=ucs&utm_v=2, dostęp: 2.02.2021.
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zadanie
Zrób listę słów, zdań, powiedzonek, których nadużywasz, zwracając się
do swojego partnera, męża, chłopaka. Po prostu zrzędzisz. Powtarzasz
je jak mantrę od czasu, kiedy powoli zaczęła wygasać wasza fascynacja i przygniotły was codzienne obowiązki. Ty to powtarzasz, on nie
słucha. Twoje gadanie nie skutkuje, tylko wzbudza wzajemną niechęć.
On tego nie lubi i już nie może cię słuchać, ale ty nawijasz jak nawiedzona i nakręcasz się coraz bardziej, bo on na to w ogóle nie reaguje.
Od tej chwili za każde wypowiedzenie tych słów przeproś przede
wszystkim siebie, bo sama ich używając, robisz sobie krzywdę i dotykasz rany, która boli. Zanotuj liczbę przeprosin i zerkaj, czy się
zmniejsza.

1
Zrób listę słów, zdań, powiedzonek, których nie używasz wobec swojego partnera, męża, chłopaka. Chodzi o wspaniałe i często zapomniane
uczucie, jakim jest wdzięczność. Przypomnij sobie teraz słowa i zdania, które ze szczerością możesz podarować partnerowi, aby podziękować mu za drobnostki, czułość, wielkie rzeczy i codzienne rytuały.
Zastanów się, jak często ich używasz naprawdę szczerze i od serca
oraz jaka jest jego reakcja.
Spisz ze swoim partnerem jego ulubione wyrażenia i stosuj je jak
najczęściej w odpowiednich sytuacjach. Powodzenia, KOBIETO
PETARDO!

2
Zrób listę słów, zdań, określeń, które chciałabyś usłyszeć, a rzadko
padają z ust twojego partnera, męża, chłopaka. Chodzi o miłość, szacunek, podziw, docenienie. Może nawet nigdy niczego z siebie nie
wydusił, a ciągle na nie czekasz. I teraz najtrudniejszy etap. Kiedy
siedzicie rano przy kawie lub wieczorem przy kieliszku wina, jesteście tylko we dwoje, oboje macie dobry nastrój, przeczytaj mu swoją

listę. Powiedz, że tak bardzo chcesz to usłyszeć, że tylko z jego ust te
słowa mają dla ciebie wartość. Zaczaruj go swoją kobiecą magią. Bądź
konsekwentna i nie odpuszczaj.

3

A teraz obudź w sobie złość lub przykre wspomnienia. Przypomnij
sobie słowa, zdania, określenia, które padają ze strony twojego
partnera, męża, chłopaka. Coś, co cię zabolało i nie umiesz o tym

zapomnieć. Zrób listę słów, zdań, powiedzonek, które tak bardzo
sprawiają, że zamykasz się w sobie lub wybuchasz. Nie chcesz tego
słuchać i rani cię to głęboko. I etap naj, naj, naj, najtrudniejszy. Bez
emocji, ale stanowczo i asertywnie przeczytaj mu listę. Powiedz, że
kiedy te zdania i słowa padają z jego ust, to sprawia ci ból i powoduje
rozpacz, niechęć i złość, rujnuje wasze uczucia i burzy wasze wspólne doświadczenia. Nie zasługujesz na te słowa i nie wyobrażasz sobie,
że dalej będziesz znosić to z godnością. Po prostu masz już tego dość
i więcej nie uniesiesz. Prosisz go o zmianę nastawienia i zachowania względem ciebie. To ma być partnerska, uczciwa, rzetelna umowa między ludźmi, którzy jeszcze się kochają i chcą z własnej woli
iść dalej razem. Jeśli pojawi się znowu określenie z tej listy, to musisz
stanowczo odwołać się do tego, co ustaliliście jako dorośli ludzie, i powiedzieć, że nie mógł bardziej ciebie zranić niż właśnie takim zachowaniem i brakiem szacunku do waszych szczerych ustaleń.
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Dorosłość polega na odpowiedzialności
za własne słowa.

Petarda 3
ROZWÓJ I SAMODOSKONALENIE
Nie można tkwić uparcie w swoim kącie Lasu,
czekając, aż inni do nas przyjdą.
Czasem trzeba pójść do nich.
~A.A. Milne, Przygody Kubusia Puchatka

zadanie
Zastanów się, czy w obecnym momencie życia zawodowego lub prywatnego przydałby ci się mentor lub mentorka. W czym mógłby ci
pomóc?
Wypisz nazwiska osób, które zajmują się mentoringiem i mają za
sobą podobne przeżycia co ty. Jeśli nikt nie przychodzi ci do głowy,
zapytaj swoje koleżanki – może one znają kogoś takiego.
Sprawdź dostępność danej osoby i jej ofertę mentoringową.
Porozmawiaj z nią. Napisz do niej. Bądź odważna. Dobry coach, mentor, trener nie ukrywa się przed potencjalnymi mentees, tylko jest
dostępny. Zanim zaczniecie wspólną przygodę, opowie ci o możliwościach i przebiegu współpracy, będzie zainteresowany tematami,
z którymi przychodzisz. Nie masz nic do stracenia. Do dzieła! Jesteś
przecież KOBIETĄ PETARDĄ!

zadanie
Czego się boję?
Zrób listę zjawisk, czynności, tematów, które budzą twoje obawy.
A teraz zastanów się, dlaczego się tego boisz. Jaki to rodzaj lęku?
Zerknij na powyższe fazy. One pomogą ci w udzieleniu odpowiedzi
samej sobie. Jeśli podejdziesz racjonalnie do swojego lęku i go zanalizujesz, to sama zobaczysz i poczujesz, że właściwie to nie ma się czego bać. Musisz być pewna tego, co chcesz zrobić i jakie decyzje podjąć. No to dzieła! Od czego zaczniesz?
Zrób plan. Przemyśl go. Wyznacz daty realizacji poszczególnych
zadań.

zadanie

Początek twojej linii życia to dzień, w którym czytasz moją książkę.
Zapisz na początku dzisiejszą datę.
Czerwonym długopisem narysuj kreski – będą to daty wydarzeń, celów, które mają nastąpić w twoim życiu prywatnym. (Zajrzyj do ankiety na początku książki). Bądź konkretna i nie oszukuj samej siebie. Wpisz realne terminy, które będą cię mobilizować do działania
i aktywności. Mogą to być nawet drobne wydarzenia, ale ważne dla
ciebie. To, co ważne jest dla ciebie, nie musi być zrozumiałe dla innych i nikomu nie musisz się z tego tłumaczyć. To tylko twoja książka i twoje zadania.

CZAS PRYWATNY
CZAS ZAWODOWY

Teraz czas na zielone kreski – one będą określać daty wydarzeń, celów, które mają nastąpić w twoim życiu zawodowym. (Zajrzyj do ankiety na początku książki).

CZAS PRYWATNY
CZAS ZAWODOWY

zadanie
Na środku kartki zaznacz punkt i zapisz słowo JA, potem dorysuj
większe kółko i jeszcze większe, i jeszcze większe, tak by każde kółko zawierało w sobie to mniejsze. Kółko najbliżej ciebie to osoba, której ufasz najbardziej i do której zwracasz się w razie kłopotów czy porażki. Ufasz jej i masz pewność, że usłyszysz od niej jedynie szczerą
krytykę. Zapisz w kółku jej imię. Następna osoba, do której byś zadzwoniła, by się poradzić, to kolejne kółko.

Kto jest dla mnie ważny?
Czyja ocena jest dla mnie istotna?

.

zadanie

Kartki dla rodziny
Przygotuj sobie karteczki samoprzylepne (trochę większe). Usiądź
razem z wszystkimi domownikami i zapytaj każdego z nich, jakie
obowiązki domowe lubi wykonywać (to może być trudne) i które
może odpowiedzialnie wziąć na siebie. Zapisz to na kartce. Pamiętaj
– każda osoba w twoim domu ma odpowiedzieć na to pytanie, od
przedszkolaka do seniora. Jeśli będzie wam to sprawiać trudność,
zacznij od siebie i wypisz na kartce obowiązki domowe, które tobie
sprawiają przyjemność. Jeśli nadal będziecie mieć problem, zrób listę
absolutnie wszystkich obowiązków domowych, nawet tych najdrobniejszych, i do każdego obowiązku przydziel odpowiednią osobę.
Karteczki z imionami i obowiązkami powinny wisieć w najbardziej
widocznym punkcie domu (lodówka, nad stołem, przy drzwiach wejściowych), tak by wszyscy ciągle mieli je przed oczami. To jest rodzaj rodzinnej umowy, która pokazuje, że wszyscy siebie szanujecie
i szanujecie swój wkład w rodzinny dom, ład i relacje. Ciebie odciąży
to niesamowicie, a we wszystkich domownikach będzie budować poczucie przynależności i tego, że mają swoją specjalną rolę do odegrania w życiu domu.

zadanie
Usiądź ze swoim zespołem przy kawie. Przygotuj flipchart. Wypisz
rzeczy, które przeszkadzają ci w miejscu pracy – chodzi o czystość
i organizację. Zapytaj pracowników, co oni zauważają i co ich drażni. Zróbcie listę i zawrzyj z nimi umowę, która pokaże, że szanujecie się wzajemnie i wszyscy ponosicie odpowiedzialność za wygląd
waszego miejsca pracy oraz za panujące w nim czystość i ład. Niech
każdy złoży swój podpis. Powieś kartę z uzgodnieniami w widocznym dla wszystkich miejscu. Musisz być konsekwentna i asertywna.
Pracownicy mają tendencję do migania się i szybkiego zapominania.
Nie możesz odpuścić, jesteś w końcu role model. Nie odpuszczaj nikomu. Czasem mało inteligentni ludzie myślą, że twoja uprzejmość to
twoja słabość lub głupota. Nie daj się!

zadanie
Zrób listę błędów, porażek, złych decyzji, które wciąż od lat czy od
miesięcy cię prześladują. Męczą cię w snach i wracają w myślach.
Ciągle je rozważasz, przerabiasz. Jeśli wypisałaś je wszystkie, to teraz przemyśl, jaka płynie z tego nauka, jak lekcja pokory lub lekcja
opanowania, i opisz to na drugiej kartce. Czego się nauczyłaś dzięki
każdemu wydarzeniu? Teraz już wiesz, że powinnaś zrobić tak, a nie
inaczej. Następnym razem odpowiesz coś innego. Zareagujesz inaczej
niż do tej pory. Zrobiłaś to? Brawo!!! Teraz zniszcz kartkę z błędami
i porażkami. Spal ją albo wyrzuć do kosza. Zostaw sobie tylko kartkę z wnioskami i postanowieniami, jak postąpić następnym razem.

zadanie
Przyjrzyj się swojemu kalendarzowi. Temu, który wisi na ścianie,
lub temu, który nosisz w torebce albo który masz w swoim telefonie.
W kalendarzu staraj się zrobić plan na dany dzień i na cały tydzień.
Ustal priorytety zadań. Zaczynaj od najtrudniejszych.
Zaznacz na czerwono moment w ciągu dnia, w którym przeznaczysz
czas na NICNIEROBIENIE. Na początku musisz sobie regularnie
przypominać o nicnierobieniu, ale gdy zobaczysz, ile wtedy wspaniałych, kreatywnych pomysłów przychodzi ci do głowy, będziesz marzyć, by podarować sobie tę chwilę. TYLKO TWOJĄ CHWILĘ NA
TOTALNE NICNIEROBIENIE BEZ WYRZUTÓW SUMIENIA.

Petarda 4
MIŁOŚĆ – POKARM DLA KOBIECEJ DUSZY
Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety.
Domyśl się, jak bardzo ją zraniłeś,
skoro zaczęła cię ignorować.
~autor nieznany

zadanie
Pomyśl przez chwilę, jaka jest twoja definicja miłości? Jak rozumiesz
to uczucie? Czym dla ciebie jest? Jak ją okazujesz? Jak chcesz, by ci ją
okazywano? Spróbuj ją narysować, opisać, wyrazić słowami lub muzyką. Możesz wybrać fragment tekstu, wiersz, utwór muzyczny, który
oddaje to, co czujesz. Zadedykuj i prześlij ten opis miłości partnerowi
lub osobom, które kochasz. Przekonasz się, że to docenią.

zadanie
Twoja opowieść.
Jeśli masz złamane serce i wciąż czujesz się z tym źle, to proszę,
opisz swoje uczucia. Spisz tę historię, wylewając żal, łzy, nazywając
po imieniu wszystko, co przychodzi ci do głowy, łącznie z przekleństwami i epitetami pod jego adresem. Możesz oczywiście też się nagrać, eksplikując wszystkie emocje i uwalniając z siebie zranionego
potwora. OK? A teraz podrzyj te kartki, wyrzuć lub spal. I pomyśl:
ON NA MNIE NIE ZASŁUŻYŁ, JA ZASŁUGUJĘ NA WIĘCEJ NIŻ
ON. PIEPRZYĆ GO! To jest dla ciebie lekcja pokory, bo popełniłaś błąd, ale szybko wyciągnij z tego błędu wnioski i lekcje, bo nie
możesz tych samych błędów, zachowań, wyborów powtórzyć. Bądź
ŚWIADOMA!
I proszę, przestań zamęczać w kółko tym tematem swoje przyjaciółki, koleżanki, swoich znajomych, przyjaciół, swoją rodzinę. Pamiętaj,
że oni też mają granice cierpliwości i wytrzymałości, a za chwilę zaczną od ciebie uciekać. Na początku zobaczą w tobie ofiarę i przytulą cię, pocieszą, a kiedy stracisz nad sobą kontrolę, wezmą cię za
wariatkę i nieudacznicę. W końcu dojdą do wniosku, że też by z tobą
nie wytrzymali, i rozumieją rozwój sytuacji.
Na pytania, czy wiesz, co u niego słychać albo co się z nim dzieje,
masz odpowiadać PIEPRZYĆ GO. Nie śledzisz go, nie sprawdzasz, nie
patrzysz, co u niego na Facebooku czy Instagramie, nie wypytujesz

o niego znajomych, pracowników i całego otoczenia. Dlaczego? Bo
w ten sposób tylko pokazujesz brak szacunku do samej siebie, swojej inteligencji i wartości, jaką JESTEŚ. Zamęczanie ludzi ciągle tą
samą historią jest dla nich irytujące, a ty jedynie ciągle rozgrzebujesz
ranę. Żeby się zagoiła, musisz przestać ją dotykać, a nie ciągle zrywać
strup, by nadal tryskała krew, a rana bolała jak cholera.

ZDRADA
Nie musisz tańczyć z tym, z kim przyszłaś,
jeśli on cię zdradza, rani i ośmiesza.
Czas na zmianę w tańcu.
~Ja
No dobra, czas na zdradę. Jako kobiety mamy jakąś dziwną przypadłość pisania scenariuszy różnych wydarzeń oraz różnych opcji tych
wydarzeń, z różnymi bohaterami w rolach głównych i pobocznych.
No, jako autorki ciągnących się seriali brazylijskich byłybyśmy perfekcyjne. Wciąż zamęczasz się pytaniami, dlaczego on to zrobił, a dlaczego z nią, a co ona mu dała, czego ja mu nie dałam, a dlaczego się
z nią kochał, a ze mną nie, a dlaczego nie docenił mojego poświęcenia, mojego oddania, naszego życia, naszej rodziny. No i powiem ci,
że nigdy nie poznasz odpowiedzi. Uszanuj siebie i swoją inteligencję,
wartość i swoje serce. Po pierwsze, nigdy nie dowiesz się, co siedzi
w jego głowie. Łudzisz się, że jak zapytasz, to on powie prawdę. Ha,
ha, ha!!! To się dopiero ubawiłam! Mężczyzna nigdy nie powie prawdy, a jedynie to, co chcesz usłyszeć, żeby miał święty spokój. Boi się
też twoich reakcji. Polecam ci książkę Dlaczego mężczyźni kłamią,
a kobiety płaczą Allana i Barbary Pease'ów (wszystkie polecane przeze mnie książki znajdziesz w bibliografii). Znajdziesz w niej wiele informacji, które rozjaśnią ci wiele kwestii na temat męskich kłamstw.
Kiedyś moja mentee Zofia zapytała swoją mamę, dlaczego po tylu latach mąż ją zdradził i to na dodatek z taką byle jaką flądrą? Gdzie
popełniła błąd, dlaczego i kiedy go straciła? Jej mama odpowiedziała: „Pytasz, pytasz, pytasz, aż się w końcu dopytasz, a potem tego nie
dźwigniesz”. To była najmądrzejsza odpowiedź, jakiej mogę udzielić

zadanie
Lista pytań, na które nie znasz odpowiedzi.
Zrób listę pytań dotyczących zdrady, rozpadu, samotności w związku, które wciąż cię nurtują. Masz ją? Nigdy tych pytań nie zadawaj
głośno, bo i tak nie usłyszysz prawdy.
Zgodnie z naszą tradycją podrzyj tę kartkę i wyrzuć lub spal.
Przyrzeknij sobie, że właśnie przestałaś być scenarzystką melodramatów i horrorów i nie będziesz snuć w swojej głowie najgorszych wizji. Ty jesteś NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ, a nie osoba,
która na ciebie nie zasłużyła, więc przestań poświęcać jej swój drogocenny czas, energię, uwagę, łzy i jakiekolwiek uczucia. Jeśli nadal o nim myślisz i analizujesz jego zdradę, to tylko mu schlebiasz,
a ten dupek nie zasłużył na nic, kompletnie na nic. TYLKO TY SIĘ
LICZYSZ I TY JESTEŚ WARTA WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE
I NAJWSPANIALSZE!!!

zadanie
Zastanów się, czy spotyka cię przemoc werbalna? Kto stosuje ją wobec ciebie? Kiedy to się zdarza? W jakich miejscach jesteś na to narażona? Czy umiesz być w tych sytuacjach asertywna? Czy umiesz
postawić granice? Opowiedz też o przemocy werbalnej swoim dzieciom, by jak najszybciej nauczyły się szanować siebie i nie doświadczyły przemocy z niczyjej strony.

zadanie
Przeczytaj najlepszą książkę na temat rozwodu: Rozwód dla kobiet w pytaniach i odpowiedziach prawnika i psychologa Małgorzaty
Ciukszy i Anny Koziołkiewicz-Kozak.
Książkę podzielono na części: czas przed rozstaniem, rozwód i czas
po nim, ponadto zawiera ona prawdziwe pytania kobiet i ich historie.
Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie, skonsultuj się z prawnikiem,
by poznać swoją sytuację prawną i finansową. Dopiero po zdobyciu
wszystkich informacji decyduj.

zadanie
Zrób listę słów, zdań, które chcesz i będziesz powtarzać swoim dzieciom do końca życia, bo przecież rola mamy nigdy się nie kończy, nawet gdy dzieci stają się dorosłe.

A teraz zrób listę słów, zdań, których nigdy od ciebie nie usłyszą.

Petarda 5
PIĘKNO I ZDROWIE – DUSZA I CIAŁO
Wygląd i pierwsze wrażenie przyciągają do
nas ludzi, ale to nasze kompetencje, charakter,
osobowość decydują, czy ktoś z nami zostaje.

zadanie
Przygotuj swój kalendarz badań profilaktycznych. Zrób listę regularnych badań, które są zalecane dla kobiety w twoim wieku. Nie chcę
cię stracić. Chcę, żebyś została ze mną, z nami, jak najdłużej.

zadanie
Zastanów się, jak rozumiesz każdy punkt dekalogu. Zapisz swoje
przemyślenia pod każdym z nich.
Na poprzednich stronach przeczytałaś moją interpretację tego, jakie
powinny być KOBIETY PETARDY. Dopisz swoje myśli lub skreśl
moje. Może z niektórymi słowami się nie zgadzasz? Napisz do mnie.
Jestem bardzo ciekawa twojego zdania.

