CO JEST NAPRAWDĘ DLA
CIEBIE WAŻNE?

ŚWIADOME MYŚLENIE

KIEDY OSTATNIO PRZYSZŁO CI NA MYŚL PYTANIE- JAK DŁUGO JESZCZE POŻYJESZ? - BO MI W ZESZŁY CZWARTEK.
DO TEGO SKŁONIŁA MNIE MOJA NAJSERDECZNIEJSZĄ PRZYJACIÓŁKA, ORAZ OBSERWACJA TEGO, CO SIĘ DZIEJE
W EUROPIE I NA ŚWIECIE.

CZY ZASTANAWIASZ SIĘ CZASEM NAD SWOIMI MYŚLAMI ? PEWNIE TAK. WIEKSZOSC LUDZI TO ROBI. ALE CZY
ZDAJESZ SOBIE SPRAWE Z TEGO, ZE KAZDA TWOJA MYSL MA KONKRETNE ZNACZENIE DLA CIEBIE, JAKO DLA
CZŁOWIEKA ORAZ MA ZNACZENIE DLA RZECZYWISTOSCI, W KTOREJ JESTES ? BRZMI NIECO DZIWNIE ? TAK
JEST I JEST TO DOWIEDZIONE NAUKOWO.
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Naprawdę nie wiesz, ile czasu Ci jeszcze pozostało. Rok, dwa a może dziesięć. Nie wiesz
tego na pewno. Może i masz dobrą wróżbę,
ale, wiesz, wszystko jest w ciągłej zmianie.
Jest taka książka - pielęgniarki Bronnie
Ware, która opiekowała się odchodzącymi
pacjentami. Opiekowała się i rozmawiała z
nimi. Na podstawie swoich rozmów napisała
książkę „pięciu rzeczy, których żałujemy odchodząc z tego świata”. Przypomniałam sobie
o niej. I po raz kolejny, ale tym razem zupełnie inaczej , jakoś głębiej, mocniej, dosadniej.
Oto tych 5 rzeczy :
 . Żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć
1
życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem,
którego oczekiwali ode mnie inni.
I tu zadałam sobie pytanie co to dla mnie
znaczy. Odpowiedź przyszła w prostej formie.
Pora przyjąć, ze najpierw jestem ja – dla siebie, z moją osobowością, moimi wartościami,
moim- co jest naprawdę dla mnie ważne. A
potem – trzymać się siebie i iść tą drogą.
To wcale nie znaczy, że masz zaniedbywać
innych , rodzinę, pracę. Wręcz przeciwniemasz dbać o czas na to co ważne. To znaczy,
że masz wybierać, zastanowić się, czy dana
rzecz jest dla mnie, czy znowu poddaję się
oczekiwaniom innych , poświęcam co dla
mnie ważne na rzecz bycia akceptowanym,
na rzecz utrzymania status quo, na rzecz
cudzych zachcianek , mód, ambicji.

No właśnie. Przestać się zarzynać. Czy naprawdę pod koniec życia będziesz żałować”
Oh, za mało godzin spędziłam w biurze, ohwynegocjowałam za słaby kontrakt, moja tabelki były zbyt mało dokładne? Zarobiłem za
mało kasy na mojej pracy? Jesteś pewien? To
na pewno będzie to? Szczerze wątpię.
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Miej czas na odpoczynek, pomyślenie, czas
tylko dla siebie. Praca nie określa Ciebie w
całości. Może być twoim powołaniem, możesz
ją kochać. Ale to nie jedyna część życia. Jeżeli
jest jedyną rzeczą- to przed czym naprawdę
uciekasz? Pomyśl nad tym pytaniem.

 . Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie
4
ze  swoimi przyjaciółmi.
Ile czasu masz dla swoich najbliższych, ile
czasu masz dla swoich przyjaciół? Nie masz,
bo pracujesz, latasz i ganiasz. Często za tym,
czego oczekują od Ciebie inni, za prestiżem,
modą, a brak Ci czasu na bliskich i prawdziwe
relacje.

NIE WSZYSTKO CO WARTO
SIĘ OPŁACA,
NIE WSZYSTKO CO
OPŁACA SIĘ - WARTO
(Władysław Bartoszewski)

3. Żałuję, że  nie miałem odwagi wyrażać
swoich uczuć.

 . Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być
5
szczęśliwszy.

Kryjesz swoje emocje. Nie mówisz, albo co
dziwniejsze, nie nazywasz nawet tego co
czujesz. Udajesz, nosisz maski, puszysz się,
jesteś „twardy”. I masz gotowca. Blokady,
depresje, życie na pokaz. A co, jakbyś zaczął
być szczery sam ze sobą? Mów co czujesz,
wyraź swoją miłość innym. Jak? Bezpośrednio, prosto, jasno. Nie manipuluj innymi. Nie
manipuluj sobą. Stań w prawdzie. Stań w
prawdzie ze sobą. Gwarantuję Ci, że zaboli ,
może zaboleć, może zaboleć bardzo. I bardzo
Cię podniesie. I wyniesie na same szczyt Ciebie samego. I zaczniesz wreszcie żyć.

To podsumowanie wszystkich poprzednich
punktów. Bo czym jest twoje szczęście? Kiedy sam siebie o to zapytałeś i dałeś sobie
prawdziwą, szczerą odpowiedź? A czy jak ją
zadałeś, to czy nie uciekłeś w wymówki, poczucie braku zasługiwania, strach? Poszukaj
odpowiedzi. Gdzie? Jest takie miejsce. Nazywa się Twoim sercem

Ja to zrobiłam, Wyraziłam jasno, prosto i
bezpośrednio to co czuję. Czy naraziłam się
na na odrzucenie? Tak. Chyba nawet zostałam odrzucona. A lęk przed odrzuceniem był
moim największym lękiem. A dzięki temu, że
stawiłam mu czoła - wyszłam wolna. Wchodząc w tą sytuację, zadałam sobie pytanie
- czego bardziej będę żałować przed śmiercią? Tego, że ukrywałam swoje uczucia, czy
tego, że je wyjawiłam. Odpowiedź nasunęła
się sama. A za tym decyzja. Wciąż żyję i mam
się dobrze.

JOANNA GRABSKA
+48 502 288 159
biuro@ilonawargacka.pl
ilonawargacka.pl
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To o czym myslisz i jak o tym myslisz,
dziala na Ciebie samego. Skoro kazda mysl
tworzy w Twoim mozgu nowe polaczenia
miedzy neuronami, to znaczy, ze jedne polaczenia się wzmacniaja, a drugie osłabiają.
Jeśli myslisz o czyms ciagle, nieustannie, w
sposób analizujący wrecz, to wzmacniasz
konkretne polaczenia pomiedzy neuronami. Tworzysz miedzy nimi cos na kształt
drog, autostrad niemalze. Jeśli przestajesz
o czyms myslec i w tym zaprzestaniu jestes
konsekwentny, czyli odsuwasz od siebie jakąś mysl systematycznie, każdego dnia, to
osłabiasz polaczenia pomiedzy neuronami,
az w koncu one znikaja.
Co to dla Ciebie oznacza ? To oznacza, ze
możesz czuc się tak, jak chcesz. Jak to się
dzieje ? Otoz neurony, w każdym momencie,
na podstawie polaczen, wysyłają do organizmu informacje, jaki dopasowac do Twojej
mysli koktajl chemiczny, który będzie dla
Ciebie uczuciem. Zadaniem organizmu jest
dobrac taki koktajl, abys poczul to, co pomyślałeś, abys poczul się tak, jak pomyślałeś.
Organizm dopasowuje się do Twojej mysli.
A ponieważ dzieje się to w ulamkowych czesciach sekundy, jestes pewien, ze po prostu
cos poczułeś. Prawda jest taka, ze najpierw
cos pomyslales.
Czy to oznacza, ze samą myslą możesz
zmienic to, jak się czujesz ? Dokladnie tak.
Majac ta wiedze możesz dostrzec, jak wazne
dla Ciebie samego jest to, o czym myslisz
oraz to, jak o tym myslisz. Wazne jest to, jak
bardzo inwestujesz w cos swoja uwage i w
jaki sposób to robisz.

DOLCEVITAMAGAZYN.PL

To znaczy, ze zupełnie świadomie możesz
przechodzic w rozne stany emocjonalne
poprzez uwazne myslenie. To znaczy, ze
możesz czuc się tak, jak chcesz. Twój organizm dopasuje uczucia do Twoich mysli. Potwierdzi odczuciem mysl, która kształtujesz.
To znaczy, ze to Ty sam decydujesz, jak się
czujesz. Ty sam, a nie bodźce zewnętrzne.
O tym, jak się czujesz nie decyduje to, co
się w Twoim zyciu przydaza, ani osoby z którymi się spotykasz. O tym, jak się czujesz
decyduje to, co pomyslisz. Twoja mysl wysyla impuls do mozgu, który dalej przesyla
informacje do organizmu, jakie uczucie do
Ciebie dopasowac. To dlatego kilka roznych
osob będących w tej samej sytuacji, może
czuc cos zupełnie innego. To samo zdarzenie
u jednej osoby może wywołać smiech, a u
drugiej zdenerwowanie.
Pierwsza osoba pomyślała, ze to cos jest
smieszne i dostala od swojego organizmu
koktajl chemiczny dopasowany do mysli, ze
to jest smieszne, a druga osoba pomyślała,
ze to jest denerwujące i również dostala odpowiednio dopasowany koktajl. Obie osoby
poczuly cos skrajnie innego na podstawie
tego samego zdarzenia.
Czy ta wiedza nie jest dla Ciebie impulsem,
żeby wziąć sprawy w swoje rece i od tej chwili czuc się po prostu dobrze ? Być pelnym
radości i pasji ? Skoro to zalezy od Ciebie ?
Radosc i pasja, to tak zwane stany kreatywne. Dwa z wielu stanow kreatywnych,
które możesz czuc. Z poziomu takich stanow
emocjonalnych możesz osiągnąć znacznie
wiecej, niż z ich przeciwieństw, czyli z tak
zwanych stanow przetrwania, do których
nalezy miedzy innymi złość i smutek.
To od Ciebie zalezy, które stany wybierasz.
To zalezy od tego co i w jaki sposób myslisz.
Idac dalej za mysla i odczuciem, wyobraz
sobie, ze masz wpływ na rzeczywistość, w
ktorej jestes. Na rzeczywistość, która Tobie się przydaza. Tak, tak… Tak to wlasnie

dziala. Gdyz kazda Twoja mysl ma określony
ładunek energetyczny i ładunek ten wysylasz do tak zwanego pola kwantowego. A
pole kwantowe odpowiada Ci tym, czego
doświadczasz…
Dlatego warto myslec świadomie i pozytywnie w pelni tego slowa znaczeniu. A
przede wszystkim warto być spójnym. Ale
o tym może nastepnym razem…

Eliza Wójcik
International Coach certyfikowana przez ICC.
Jest pierwszą i jedyną osobą z Polski certyfikowaną przez Roberta Diltsa i Stephena Gilligana
jako Generative Coach. Pracuje z wyższą kadrą
menedżerską w kraju i za granicą, również w
języku angielskim. Skończyła studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Architektury,
a także studia podyplomowe przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Uczestniczyła w licznych
kursach poza granicami Polski, podnoszących
kompetencje na poziomie międzynarodowym,
wielokrotnie jako jedyna osoba z naszego
kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie w
realizacji procesów coachingowych dla kadry
zarządzającej wyższego i niższego szczebla w
Polsce oraz za granicą. Prowadzi spotkania motywujące i inspirujące dla grup. Jest właścicielką firmy doradczo - szkoleniowej ACROPOLIS
z dziesięcioletnią tradycją. Jest także Wiceprzewodniczącą Sekcji Edukacji i Coachingu
w Pracodawcach Pomorza oraz mentorem w
Forum Mentorów.
Specjalizacje: business coaching, executive
coaching, doradztwo zarządom, rozwijanie
kompetencji przywódczych i zarządczych
oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
kształtowanie misji i wizji firmy, a także ról
poszczególnych osób w zespole.
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2. Żałuję, że pracowałem tak ciężko.

Wiem, wiem- możesz teraz mi powiedzieć:
„Dobrze ci mówić, ale to nie jest takie proste.”
I zgadzam się , i nie jednocześnie. Bowiem
dzieje się tak jak postanowisz- zawsze- czy
tego chcesz , czy nie. Postanawiaj i wybieraj
mądrze. Mądrze- czyli w zgodzie ze swoim
najwyższym dobrem. Co nie zawsze oznacza
„bezpieczne” decyzje. Ale warto.

Kazda, choćby nadrobniejsza mysl,
tworzy w Twoim mozgu nowe polaczenia miedzy neuronami. Neuronow masz
100 000 000 000 000, czyli sto bilionow.
Sto bilionow neuronow pracuje dla Ciebie,
jako dla człowieka dwadzieścia cztery godziny na dobe. Na kazda dobe. Zawsze. I dbaja
glownie o to, żeby podtrzymywac wszystkie
Twoje funkcje zyciowe, z czego nie do konca
w zyciu codziennym, zdajesz sobie sprawe.

Kontakt:
www.acropolis.com.pl
www.efektywnazmiana.com.pl
www.linkedin.com/ElizaWojcik
eliza.wojcik@acropolis.com.pl
elizawojcik7@gmail.com
tel. +48 517 474 400
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