
 

 
 
 
  

 

Jak objąć kontrolę i żyć z poczuciem sensu 
Krótki przewodnik 
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Zastanawiasz się czasem jak to jest, że niektórzy żyją tak, 
jakby wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi? Tak jakby w 
ogóle nie byli zagubieni, nie czuli żadnych rozterek? Jakby 
odkryli jakąś tajemnicę, która pozwala im ogarniać, czuć 
się pewnie, mieć plany, dążyć do czegoś? Tak jakby świat 
w ogóle nie działał na ich niekorzyść? Mają sympatyczne 
rodziny, robią fajne rzeczy i sprawiają wrażenie irytująco  
zadowolonych i szczęśliwych. Jakby w ogóle nie wiedzieli, 
że świat jest okropny a szczęście przydarza się tylko przez 
chwilę, a i to bardzo rzadko. Do tego jeszcze często lubią 
swoją pracę, a nawet (o zgrozo!) poniedziałki! 

Może myślisz, że to tylko na pokaz, że to fasada jaką 
tworzą wszyscy na użytek bliźnich. Że pod spodem na 
pewno są tak samo zagubieni, jak wszyscy inni. 

A co, gdyby się okazało, że faktycznie można tak żyć i tak 
się czuć? I że Ty też możesz? 

Być może w Twojej głowie właśnie wybuchła nawałnica 
myśli: ale przecież tak się nie da! Wiadomo jakie jest życie! 
Tak to mogą żyć tylko bogaci ludzie, którzy nie muszą 
chodzić do pracy, której nie znoszą! Oni nie mają takiej 
skomplikowanej sytuacji, jak moja! Najpierw trzeba by 
zmienić, to, i to, i to, a to się nie da, więc to nie dla mnie! 
To się nie uda! 

 
 

 

 Jeśli tak jest, to wspaniale! 
Wspaniale, że to czytasz! Proszę, 
zostań ze mną jeszcze przez jakiś 
czas. Postaram się pokazać Ci inną 
perspektywę. Może uznasz, że coś 
w tym jest i że stoją przed Tobą 
nowe możliwości, by odnaleźć 
siebie i realizować własne życie 
z sensem. 

A może masz dokładnie odwrotnie - 
myślisz sobie, że to przecież 
naturalne. Sami sobie układamy 
życie i Twoje jest ułożone tak, jak 
lubisz.  

Też świetnie! Przyjrzyj się różnym 
aspektom życia, które wpływają na 
to, na ile żyjesz sensownie - czy 
dbasz w równej mierze o każdy 
z nich? Sprawdź czy jest coś, co 
mogłoby jeszcze dodać Twojemu 
życiu koloru. 

 

 

Przeczytasz o tym: 

 

?  

?  
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Jest prawdopodobne, że ci zadowoleni ludzie żyją 
w zgodzie ze swoim poczuciem sensu.  
 
Kiedy znasz i odczuwasz swój sens i żyjesz w zgodzie 
z nim, dostajesz w pakiecie cały zestaw korzyści. 
Organizujesz swoje dni wokół tego, co dla Ciebie ważne, 
więc masz poczucie, że zajmujesz się tym, czym naprawdę 
warto. Dbasz o siebie i istotne obszary Twego życia, więc 
masz poczucie, że liczysz się i że jesteś właściwą osobą na 
właściwym miejscu. Realizujesz zadania, które dają Ci 
uczucie dumy i spełnienia i czujesz, że wnosisz coś 
wartościowego do świata. Masz poczucie, że masz wpływ 
na swoje życie a Twoje działania i decyzje liczą się. W 
rezultacie dostajesz bezcenne uczucie satysfakcji z życia 
i zadowolenia z siebie.  
 
Taki sens jest bardzo konkretny. Odwołując się do 
Twojego systemu wartości, czyli tego, co postrzegasz za 
ważne, dobre, właściwe i słuszne, wzywa Cię do 
realizowania tych wartości w praktyce. Życie z sensem to 
angażowanie się w coś, co ma dla Ciebie wartość, z czym 
odczuwasz jakiś związek. A ponieważ wartości 
komunikowane są na poziomie emocji, sens nie jest 
produktem umysłu, ale uwzględnia także serce. 
 

 
 

  

 

 

Jeżeli nie odpowiadasz na to 
wezwanie i nie żyjesz w zgodzie z 
własnymi wartościami, otwierasz 
przestrzeń dla tak bolesnych 
doznań, jak poczucie pustki, 
poczucie braku wpływu na życie 
i na to, co się z Tobą dzieje, 
bezradność, niepewność, spięcie, 
frustracja i gniew, często 
skierowany na samego siebie. Będąc 
w takim stanie emocjonalnym, 
często poszukujemy ulgi w takich 
zachowaniach, jak pracoholizm, 
bycie wciąż zajętym i obsesyjna 
produktywność, zanurzanie się 
w zabawie, czasem też mocno 
trzymamy się przeszłości, 
rozpamiętując wciąż i wciąż to, 
co już minęło. 
 

 
 

Sensu nikt nie może Ci dać ani narzucić. On zawsze 
wypływa z głębi Twego serca. Czasem czujesz go 
intuicyjnie, choć nie zawsze potrafisz nazwać wartości, 
które się uaktywniają. Intuicyjnie czujesz też rzeczy, które 
dla Ciebie nie mają sensu. 
 
To rozumienie, uświadomione czy nie, jest programem 
działania każdego z nas. Kiedy przeżywasz swoją 
codzienność, planujesz jakiś etap swego życia, 
wprowadzasz w życie nowe pomysły, przezwyciężasz 
kryzys albo świętujesz jakieś wydarzenie, jesteś cały czas 
w łączności z tym, co tworzy wartość Twego działania. To, 
co słuszne i właściwe poznasz po poczuciu wewnętrznego 
spokoju i spełnienia, które towarzyszyć będzie Twoim 
działaniom.
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To ważne. "Będąc tym, kim jesteś". Nie potrzebujesz być superbohaterem, nie potrzebujesz zmieniać 
się w kogoś, kim nie jesteś. Wystarczy, że będziesz sobą. Ty wystarczysz. 
 
Drugie ważne: "czynisz użytek". Życie z sensem to działanie i angażowanie się. Nie wystarczy siedzieć 
i rozmyślać, nie warto też czekać, aż się coś wydarzy, aż świat sprezentuje Ci idealną sytuację, by Twój 
sens mógł się zrealizować. To tak nie działa - bo poczucie sensu to Twoje działanie, a nie okoliczności. 
 

 

 

 
 

 

Zapraszam Cię do przyjrzenia się Twojemu poczuciu 
sensu na co dzień. Poniżej zamieszczam 16 pytań. 
Odpowiedz na nie najlepiej, jak potrafisz, biorąc pod 
uwagę zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Nie 
zastanawiaj się zbyt długo, nie szukaj odpowiedzi na siłę 
ani nie staraj się koloryzować  - jeśli czegoś nie możesz 
sobie przypomnieć lub skojarzyć, uznaj, że odpowiedź jest 
przecząca. Postaraj się nie spędzać dłużej niż minutę nad 
każdym pytaniem. 

  

 

 
  

1. Wymień 3 czynności/zadania, w które angażujesz się z rozmysłem i inicjatywą, 
ponieważ są Twoją mocną stroną i wprawiają Cię w stan przepływu (flow). Przepływ 
to stan, w którym robisz coś, i to coś tak Cię pochłania, że przestajesz zauważać 
otaczający Cię świat.  
Jeśli zajęło Ci to poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej - 0 punktów. 

  

2. Wymień 3 czynności/zadania, które są Twoją słabą stroną i których nie lubisz, ale 
z różnych przyczyn robisz.  
Jeśli zajęło Ci to poniżej minuty, przyznaj sobie 0 punktów. Jeśli dłużej - 1 punkt. 

  

3. Wymień 3 swoje zadania/czynności/osiągnięcia z ostatnich 7 dni, przez które 
czujesz dumę z siebie.  
Jeśli zajęło Ci to poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej - 0 punktów. 

  

4. Wymień 2 symptomy fizyczne oraz 2 Twoje zachowania, po których rozpoznajesz, że 
jesteś w stresie.  
Jeśli zajęło Ci to poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej - 0 punktów. 

  

   

 

 
 

 
1. Kiedy ostatnio w gronie znajomych lub współpracowników narzekaliście na życie 

(warunki, sytuacje, wymagania i podobne czynniki zewnętrzne)?  
Jeśli w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 0 punktów. Jeśli dawniej - 1 punkt. 

  

2. Kiedy ostatni raz zdarzyło Ci się wyrazić zgodę na coś, czego nie chcesz, wbrew 
sobie? 

Jeśli w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 0 punktów. Jeśli dawniej - 1 punkt. 
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3. Kiedy ostatnio zdarzyło Ci się martwić na zapas (o przewidywany efekt Twoich albo 
cudzych działań, nieprzewidywalność przyszłości, brak kontroli nad tym, co się 
wydarzy, itp.)?  
Jeśli w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 0 punktów. Jeśli dawniej - 1 punkt. 

  

4. Pomyśl o bezinteresownej przysłudze, dobrym uczynku, miłym geście wobec 
znajomych lub nieznajomych osób.  
Jeśli przypominasz sobie coś, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 1 punkt. 
Jeśli dawniej - 0 punktów. 

  

   

 
 

 
1. Wymień 3 wartościowe rzeczy, jakie swoim działaniem wnosisz do świata.  

Jeśli zajęło Ci to poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej - 0 punktów. 

  

2. Jaką ważną rzecz osiągniesz lub zrealizujesz w ciągu najbliższych 2-3 lat?  
Jeśli odpowiedź zajęła Ci poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej – 0 punktów. 

  

3. Wymień przynajmniej jedną rzecz, którą robisz po to, by ułatwiać sobie osiąganie 
czegoś, realizacje jakiegoś zadania lub celu.  
Jeśli odpowiedź zajęła Ci poniżej minuty, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dłużej – 0 punktów. 

  

4. Pomyśl o jakimś swoim nawyku czy osobistym zwyczaju, który nie był dla Ciebie 
korzystny i w miejscu którego masz już inny, który uważasz za dobry.  
Jeśli nic takiego nie przychodzi Ci do głowy, przyznaj sobie 0 punktów, w przeciwnym 
przypadku - 1 punkt. 

  

   
 

 

 
1. Pomyśl o relacjach z ludźmi i w jaki sposób okazują sobie sympatię i życzliwość. 

Wybierz gest/zachowanie, które najlepiej to reprezentuje.  
Przyznaj sobie 1 punkt za wykonanie tego gestu/zachowania wobec kogoś na przestrzeni 
ostatnich 2 dni, 0 punktów, jeśli miało to miejsce wcześniej. 

  

2. Pomyśl o znajomym/współpracowniku, którego podziwiasz (w dowolnej dziedzinie). 
Za co podziwiasz tę osobę? Przywołaj własne zachowanie, które świadczy, że 
również masz tę podziwianą cechę czy właściwość.  
Jeśli zdarzyło się to w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dawniej – 0 punktów. 

  

3. Pomyśl o czymś, co robisz regularnie, by wprawiać się w dobry nastrój przed pracą 
czy ważnym zadaniem.  
Jeśli nic takiego nie przychodzi Ci do głowy, przyznaj sobie 0 punktów, w przeciwnym 
przypadku - 1 punkt. 

  

4. Jak często znajdujesz czas, żeby pomyśleć o rzeczach ważnych, dokonać refleksji nad 
sobą albo po prostu pobyć ze sobą? 
Jeśli zdarzyło się to w ciągu ostatnich 7 dni, przyznaj sobie 1 punkt. Jeśli dawniej – 0 punktów. 
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Życie z sensem na co dzień to pewna postawa życiowa i codzienne działania wykorzystujące zestaw 
konkretnych umiejętności.  
 

To właśnie tych działań dotyczył ten krótki test. Liczba punktów mówi orientacyjnie na ile każdy z 
nich jest obecny w Twoim życiu na co dzień. 
 

 

) 
Na tej drodze poznajesz siebie. Kim jesteś, co masz, 
co Cię blokuje, po co sięgasz i z czego rezygnujesz 
i dlaczego tak jest. Zaczynasz siebie lepiej 
rozumieć.  

Paradoksalnie, dopiero kiedy siebie zrozumiesz 
i zaakceptujesz, otwierają się nowe możliwości - 
możesz zacząć dobierać kawałki siebie i pomocne 
narzędzia, by pasowały do Ciebie lepiej. Kiedy 
sobie wreszcie odpuścisz rozmaite "muszenia" 
i powinności, okaże się, że możesz więcej i że 
łatwiejsze staje się wierzenie w siebie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idziemy przez życie korzystając z rozmaitych 
wyuczonych programów, które mówią nam co jest 
możliwe dla nas i co jest możliwe w świecie, w 
którym żyjemy.  

Nie wszystkie z tych programów są dla nas 
korzystne, a niektóre wręcz nie odzwierciedlają 
prawdy. Kiedy zaczniesz z nimi eksperymentować, 
okaże się że możliwe jest o wiele więcej. Nie jesteś 
już niewolnikiem swoich przekonań - sprawdzasz 
na co masz wpływ, a na co nie.  

To pobudza poczucie pewności, które nie ma nic 
wspólnego z kontrolowaniem wszystkiego wokół 
(które jest niemożliwe do wykonania, ale za to 
zużywa całą naszą energię), a wiele z poczuciem, 
że masz wpływ na swoje życie i że masz znaczenie 

jako człowiek. Kiedy czujesz, że coś 
znaczysz i że masz wpływ, możesz też 
zupełnie inaczej wchodzić w relacje z 
bliskimi Ci ludźmi. 

  
Żeby dobrze nawigować przez życie, 
potrzebujesz znać swój cel i drogowskazy, 
które pokażą Ci kierunek.  

Na tej drodze nawiązujesz łączność ze swoimi 
wartościami i misją Twego życia. Szukasz 
odpowiedzi na pytanie: po co tu jestem? jaką 
wartość wnoszę do świata? co jest dla mnie 
naprawdę ważne? Rozróżniasz, co jest Twoje, a co 
pochodzi od innych - i decydujesz co z tego chcesz 
przyjąć jako swoje. Szukasz tego wewnętrznego 
poczucia spójności, które w każdej chwili 
podpowie Ci, co masz robić.  

Kiedy wiesz dokąd dążysz, możesz też zaplanować 
drogę. Zamiast rzucać się z motyką na słońce 
i zmieniać całe swoje życie "od jutra", potrzebujesz 
sposobów na to, by dokonać tego jak najłatwiej 
i bezboleśnie. I pozwolić małym rzeczom stać się 
wielką zmianą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nawigowanie we właściwym kierunku 
i eksperymentowanie ze światem 
otwierają przed Tobą nowe 

perspektywy. Widząc nowe możliwości, możesz 
chcieć wykorzystywać je lepiej niż dotychczas. 
Stać się osobą, która żyje pełnią swego sensu.  

Nie "zmieniać siebie", bo nie po to siebie 
akceptujesz, by zacząć od razu zmuszać się do 
bycia kimś innym. "Stawać się" to realizować swoje 
własne wartości w praktyce - coś, co zawsze w 
Tobie było, tylko nie dochodziło do głosu.  

Możesz chcieć zmienić w tym celu swoje 
przekonania, zachowania i reakcje, ale nie to, kim 
w głębi ducha jesteś. Pracując nad swoimi 
nawykami sprawiasz, że ta wersja Ciebie z głębi 
ducha staje się ta samą, którą pokazujesz światu. 
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Jak kiedyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu, tak i te 4 drogi prowadzą do wspólnego miejsca - 
gdzieś do centrum Ciebie, twojej wewnętrznej sterowni, skąd zawiadujesz swoim życiem. A każda z 
nich przynosi umiejętności, dzięki którym będziesz żyć w poczuciu sensu na co dzień. 
 

   

 

 

 

 
Pytania z części A dotyczą tego, na ile siebie znasz, na ile 
kształtujesz swoje życie w oparciu o znajomość siebie oraz na 
ile siebie lubisz. To dosyć podstawowa sprawa - trudno będzie 
Ci tworzyć dobre życie, jeśli nie lubisz i nie akceptujesz siebie.  
 

Każdy z nas jest mieszanką pewnych cech, talentów 
i nawyków. Im bardziej wykorzystujesz na co dzień swoje 
mocne strony, tym lepiej się czujesz w swoim życiu. 
I odwrotnie - im więcej tego, co jest dla Ciebie mało 
interesujące, im więcej działania wbrew Tobie (również 
w zakresie nie dbania o potrzeby organizmu), tym bardziej 
czujesz frustrację, stres i niezadowolenie. 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

- Zaakceptuj i polub siebie - ze wszystkimi Twoimi niedoskonałościami. Jesteś mieszanką dobrego 
i nie-dobrego, jasnego i ciemnego, wzniosłego i przyziemnego. Tyle że ludzki mózg jest 
wyspecjalizowany w zwracaniu uwagi na negatywy. Poświęć więc świadomy wysiłek na 
odnajdowanie i nazywanie w sobie tego, co jest dobre. Jednocześnie daj sobie pozwolenie na to, 
by w niektórych obszarach po prostu nie być dobrym. 

- Wypisz wszystko co Cię charakteryzuje: jesteś sową czy skowronkiem, o której masz szczyt 
produktywności, a o której trudno Ci się skoncentrować, wstajesz rano z energią, czy długo 
dochodzisz do siebie, jak się objawia u Ciebie stres, w jaki sposób najszybciej się relaksujesz, 
patrzysz raczej na ogół czy skupiasz się na szczegółach, w oparciu o jakiego typu informacje 
podejmujesz decyzje, bardziej analizujesz czy opierasz się na intuicji, lubisz rywalizację czy 
współpracę - i wszystko inne, co Ci przyjdzie do głowy. Zastanów się na ile Twoje życie 
uwzględnia lub wykorzystuje te cechy, a na ile się zmagasz. Pomyśl też o tym, jak to wpływa na 
inne osoby - Twoich bliskich, kolegów, współpracowników. Co robisz, by Twoje cechy 
i zachowania nie wpływały osłabiająco na ważne relacje? 
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- Naucz się zauważać wszystko, co robisz dobrze, co Ci się udaje (nieważne jak małe) i cieszyć się 
tym. Doskonałym sposobem na to jest praktyka wdzięczności. Przeznacz codziennie 3 minuty na 
wypisanie przynajmniej 3 takich rzeczy. Pisząc, poczuj wdzięczność i radość. Nie mów sobie, że 
“to nic takiego”, tylko po prostu poczuj radość i wdzięczność. 

- Rozpoznaj, jakie zadania, działania przychodzą Ci z łatwością. To będzie coś, do czego masz talent 
(nie myśl o talencie tylko jako uzdolnieniu artystycznym - umiejętność dogadania się z każdym 
czy cierpliwość do sprawdzania poprawności długich kolumn liczb to też wyraz talentu). Angażuj 
się w zadania, w których możesz wykorzystywać swoje talenty. 

- Rozpoznaj zadania i działania, które wykonujesz w dużym napięciu, które Cię frustrują, nie dają 
przyjemności. Sprawdź na ile możesz unikać angażowania się w nie. Im więcej w Twoim życiu 
takich zadań, tym więcej frustracji i tym silniejsze poczucie, że nie masz wpływu na swoje życie - 
a to jeden z zabójców poczucia sensu. 

- Zbadaj swoją osobowość obiektywnym testem. Na rynku dostępne są testy badające cechy, 
predyspozycje, kompetencje, style myślenia i wiele innych aspektów. Zastanów się, co będzie dla 
Ciebie najbardziej użyteczne poznawczo. Są testy darmowe, dostępne w internecie, ale możesz 
też poddać się testom psychologicznym (prowadzonym przez pracownie psychologiczne) lub 
testom wykonywanym przez certyfikowanych konsultantów. Takie testy są oczywiście płatne 
i zwykle w cenie otrzymujesz sesję podsumowującą, z której dowiesz się o sobie dużo więcej niż 
to, co wyczytasz w raporcie z badania. 

- Odpuść rozmaite "muszenia" i powinności narzucone przez innych. Sprawdzaj, czy faktycznie to 
Ty tego chcesz, czy przyjmujesz za swoje cudze cele i cudze zasady. 

 

 

 

 

 
Pytania z tej części dotykają tego, czy przeznaczasz energię na zajmowanie się rzeczami, na które nie 
masz wpływu, czy raczej działasz i wpływasz aktywnie na swoje otoczenie i na siebie. Poddawanie się 
biernie okolicznościom oraz przeznaczanie dużo energii na narzekanie, denerwowanie się 
i frustrowanie rzeczami, z którymi nie możesz nic zrobić, ma konsekwencje, z których często nie 
zdajemy sobie sprawy.  
 

Lubimy sobie ponarzekać, bo dzięki temu dajemy upust frustracji i przez chwilę czujemy się lepiej. 
Niestety jednocześnie zostawia to w głowie poczucie, że nie mamy na nic wpływu, że rzeczy dzieją się 
poza naszą kontrolą i że "takie jest życie". Ten efekt jest jednym z najskuteczniejszych zabójców 
poczucia sensu.  
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Jeśli masz żyć z poczuciem sensu na co dzień, potrzebujesz 
rozwijać w sobie poczucie wpływu na siebie i swoje życie.  
 

To, co jest ważne (i nieco zaskakujące) to że poczucie wpływu 
zrodzi się ze starania się, próbowania, zabiegania, działania, 
a nie z efektu, który osiągniesz. Tak, sukces lub porażka 
Twoich działań nie ma dużego znaczenia dla Twojego 
poczucia wpływu. Liczy się to czy aktywnie działasz 
i próbujesz, zamiast reagować biernie i akceptować co 
przyniesie życie. Musi być spełniony tylko jeden warunek - 
Twoje działanie ma dotyczyć obszaru, na który masz wpływ. 
 
A to oznacza, że możesz w życiu eksperymentować.  
 

Wybrać inaczej, niż zwykle i zobaczyć co z tego wyjdzie. 
Podjąć inną decyzję. Pójść raz za głosem serca i sprawdzić 
rezultaty. Odmówić, jeśli zwykle się zgadzasz. Zgodzić się, jeśli 
zwykle rezygnujesz. Zrobić coś dla samej przyjemności 
spróbowania, nawet jeśli nie całkiem się uda. Porzucić coś 
i zająć się czym innym. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

- Zaobserwuj, o czym najczęściej rozmawiasz ze znajomymi. Przejrzyj swoje posty z mediów 
społecznościowych. Ile w nich narzekania? Jest tego trochę? Przestań narzekać na to, na co nie 
masz wpływu i denerwować się na rzeczywistość. Weź trzy głębokie oddechy i zajmij się czymś 
innym. 

- Poświęć czas na wypisanie sobie na co masz wpływ w różnych obszarach Twego życia, a na co nie. 
Zastanów się, co możesz zrobić w obszarze wpływu, żeby Ci się żyło lepiej. Zacznij działać 
i zobacz, co z tego wyniknie.  

- Przyjrzyj się relacjom z istotnymi osobami w życiu osobistym i zawodowym. Czy jest coś, co Ci 
w nich nie odpowiada? Poeksperymentuj z tym, co do tej pory przychodziło Ci z trudem - czy to 
będzie odmawianie, wyrażanie swojej opinii czy zachowanie spokoju zamiast wściekania się.  
A może jest coś, co lubisz, ale przez codzienne zabieganie nie doceniasz tego? Poeksperymentuj 
z dziękowaniem, docenianiem i mówieniem innym miłych uwag. 

- Nie słuchaj wewnętrznego sabotażysty, który Ci mówi, że „to się nie uda”. 

- Rozwijaj inicjatywę i proaktywność. 

- Rozwijaj asertywność. 

- Zrób coś, czego od dawna pragniesz, ale nie realizujesz. 

- Zrób coś po raz pierwszy. 
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Ta część najsilniej dotyka Twojego osobistego powołania, czyli 
Wielkiego Sensu. To naturalne, bo jeśli masz nawigować przez 
życie, to potrzebujesz znać kierunek oraz drogowskazy, które 
Cię naprowadzą.  
 

Twoje powołanie nie musi być od razu czymś na miarę 
przewodzenia światowej rewolucji (u mało kogo jest, szczerze 
mówiąc). Może mówić o tym, jak wpływasz na życie osób Ci 
najbliższych oraz kręgu znajomych - co dobrego powstaje 
za Twoją przyczyną, jaką wartość wnosisz, jak zmieniasz ten 
kawałek świata, który jest Twoim najbliższym otoczeniem. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nasze osobiste poczucie sensu komunikuje się z nami poprzez 
nasz system wartości, czyli to, co uważamy za dobre, 
wartościowe i słuszne. Kiedy postępujemy w zgodzie 
z wyznawanymi wartościami, intuicyjnie czujemy, że to 
właściwy wybór i rośnie nasz szacunek do samych siebie. 
Kiedy jednak nasze postępowanie i nasze decyzje stoją 
w sprzeczności z naszymi wartościami, powoduje to w nas 
gniew, frustrację i stres.  
 

Idź więc przez życie tak, by jak najczęściej być w zgodności 
z tym, co dla Ciebie ważne. Prostuj swoje ścieżki - świadomie 
kształtuj swoje otoczenie oraz krąg znajomych tak, by było Ci 
łatwiej żyć w poczuciu sensu. Angażuj się w zadania 
i przedsięwzięcia, które dają Ci radość. Przebywaj z ludźmi, 
którzy Cię inspirują i wspierają, jak najmniej czasu poświęcaj 
tym, którzy zabierają Twoją energię i oddalają Cię od Twego 
sensu. 
 

Ten obszar mówi o nadawaniu Twojemu życiu kierunku.
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- Przyjrzyj się swoim wartościom i postaraj się je nazwać. Wypisz co uważasz za dobre, ważne, 
słuszne w różnych obszarach życia – w pracy, w relacjach z bliskimi, w związkach, w przyjaźni. 
Co daje Ci zadowolenie, spełnienie, szczęście. Co unieszczęśliwia?  

- Rozpoznawaj swoje wartości w działaniu – co spowodowało radość? Co stoi za tym gniewem? 
Staraj się nazwać, jakie wartości kierują zachowaniem ludzi wokół siebie. 

- Poświęć czas, aby się zastanowić co dobrego zostawiasz po sobie, co dobrego dajesz? Angażuj się 
w sytuacje, w których masz tego dużo. 

- Świadomie steruj swoimi reakcjami i swoimi działaniami. Pamiętaj, że pomiędzy wydarzeniem 
a Twoją reakcją istnieje moment, w którym możesz świadomie zdecydować, w jaki sposób 
zareagować. Jeśli działasz “na autopilocie”, pod wpływem emocji, rezygnujesz z konstruktywnego 
wykorzystania tej chwili i przestajesz być władcą siebie. 

- Prostuj ścieżki - świadomie wybieraj towarzystwo i sytuacje, które pozwalają Ci czuć się 
w zgodzie ze sobą. W trosce o siebie, rozluźniaj relacje z osobami, które Cię nie wspierają, nie 
inspirują, a tylko ściągają w dół narzekaniem, niezadowoleniem i własnym poczuciem bezradności. 

- Wykorzystując świadomie tę chwilę pomiędzy zdarzeniem, a Twoją reakcją, rozwijaj w sobie 
umiejętność zachowania spokoju w niesprzyjających okolicznościach, tak aby obniżać ich koszt 
emocjonalny. 

- Zawsze myśl o tym, czego się możesz nauczyć. Odrzucaj fałszywe “nauczki” wynikające z gniewu 
i bezradności, np. “nie można ludziom ufać”, “więcej tego nie zrobię”, “nie pisane mi…, więc nie 
będę nawet próbować“. 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Cześć D dotyczy bycia taką osobą, jaką chcesz siebie widzieć. I znowu nie chodzi o to, jakimi cechami 
we własnej ocenie dysponujesz (albo jakimi brakami), ale o to, co robisz. Nie ma tu większego 
znaczenia, czy myślisz o sobie jako o jednostce wybrakowanej, czy też jako o miłej osobie.  
 
Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że budujemy wizerunek we własnych oczach w oparciu o nasze 
myśli i wewnętrzne motywacje. Wiemy, kiedy o kimś myślimy ciepło, wiemy, co dla nas ważne – 
i nawet jeśli zdarzyło nam się zawieść kogoś, to była ku temu ważna (w naszych oczach) przyczyna.  
 

Tymczasem ludzie widzą co robimy (a nie co sobie przy tym myślimy). Nie słyszą niewypowiedzianej 
myśli “nie chcę tego robić, ale dobrze, zrobię to tylko dla ciebie”, widzą tylko skwaszona minę 
i niechęć. Nie widzą tego, że bardzo nam zależało, żeby zdążyć na czas i pędziliśmy jak wariat, widzą 
tylko że (znowu) się spóźniliśmy. I na podstawie takich obserwacji budują sobie opinię o nas.
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Chodzi więc o to, by zachowywać się jak osoba, za jaką siebie 
uważasz. Bez wewnętrznych wymówek, usprawiedliwień 
i wygodnych “sił wyższych”. Nie masz się zmieniać, tylko 
stawać się bardziej sobą - tak jak siebie widzisz.  
 
Brzmi może jak wielkie przedsięwzięcie, ale w swej istocie jest 
prostsze, niż by się wydawało. A przede wszystkim - 
wykonalne.  
 
Sednem sukcesu jest uświadomienie sobie, że to, co uważasz 
za swój charakter i niezmienialne cechy, jest w większości 
przypadków… przyzwyczajeniem. Nawykiem, który powstał 
dawno temu i który realizujesz bez angażowania świadomości.  
 

Tak działa nasz umysł - stwarza sobie pewne instrukcje 
zachowania w różnych życiowych sytuacjach, po czym je 
starannie powtarza, każąc nam się zachowywać w określony 
sposób. Powtarzanie przekształca instrukcję w nawyk, więc 
mózg może ją sobie przepisać do tej części pamięci, która nie 
angażuje analitycznego myślenia, a więc zużywa mniej energii. 
Mózg lubi efektywność. W wyniku tego, Twój nawyk staje się  

  

 
 

 

 

tak mocno ugruntowany, że postrzegasz go jako integralną 
część Twego charakteru.  
 

I wiesz co? Nawyki można zmieniać. Potrzeba czasu, 
determinacji oraz rzetelnej wiedzy na temat zmieniania 
nawyków. 
 

Przynajmniej jest nadzieja! 

  

W tym miejscu łączymy się 
klamrą z Częścią A - bo zmiana 
nawyków jest możliwa, kiedy 
wierzysz, że Ci się uda, że 
będzie dobrze. A więc wtedy, 
kiedy lubisz i akceptujesz 
siebie. 

 

 

 

 

- Znajduj regularnie czas na pobycie ze sobą – refleksje, zastanawianie się, planowanie, a także na 
regenerację i zdrowie (to ważne!) 

- Zastanów się jak zachowuje się człowiek, jakim chcesz być. Jakie cechy sprawiają, że kogoś 
podziwiasz. Jakie zachowania świadczą o tych cechach? Zastanów się kiedy Ty prezentujesz takie 
zachowania. 

- Pracuj nad zachowaniami, a nie cechami 

- Nie łam zobowiązań danych samemu sobie. Nie podejmuj zobowiązań, które Cię przerastają i mają 
już na starcie wpisaną w siebie porażkę - niszczysz tym skutecznie wiarę w siebie. 

- Poznaj zasady budowania nawyków i rozwijaj w zgodzie z nimi. Stosuj najmniejsze możliwe kroki. 
Nie obiecuj sobie, że od dziś 3 razy w tygodniu chodzisz na siłownię. Jeśli spędzasz wszystkie 
wieczory na kanapie, pierwszym krokiem niech będzie stanie przy ulubionym serialu, zamiast 
siedzenia. Czas na dreptanie w miejscu, czy lekkie rozciąganie przyjdzie potem. Na siłownię 
pójdziesz, gdy wyrobisz sobie nawyk codziennego regularnego ruchu. 
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- Kontroluj sposób w jaki mówisz o sobie. Zacznij od obserwowania siebie. Zauważaj wszystkie 
nieprzychylne słowa i myśli na swój temat. A potem po prostu przestań. Zlikwiduj komunikaty 
samoponiżające. Uważaj szczególnie na te, które chowają się pod żartami. Żart to sprytny 
płaszczyk ukrywający samoponiżanie. A może bliska Ci osoba może pomóc Ci, wskazując kiedy 
mówisz o sobie źle? Nie wstydź się poprosić. 

- Naucz się siebie doceniać. Za małe rzeczy - to najtrudniejsze. Jeśli jesteś osobą, która myśli, że 
czas na nagrodę przyjdzie dopiero, kiedy skończysz wielki projekt, wykonasz coś dużego, 
osiągniesz coś znaczącego, to… po prostu przestań. Własnymi rękami zabijasz w sobie motywację, 
determinację do działania i dobre mniemanie o sobie (bo przecież niczego w życiu nie osiągasz 
i niczego nie kończysz). Doceniaj siebie za małe rzeczy, za drobne zachowania, niewielkie 
osiągnięcia. Poklep się po ramieniu, powiedz “dobra robota”, “oby tak dalej” i “jutro też spróbuję”. 
Badania nad efektywnością pokazują, że jest to jeden z koniecznych warunków podsycania 
motywacji. 

 

 
 

  

 
 

Już wiesz, że jeśli chcesz mieć poczucie, że samodzielnie 
trzymasz ster swojego życia, potrzebujesz jednego ważnego 
zasobu - siebie i swoich wartości.  
 
Nie ludzie, nie świat i nie okoliczności pozwalają Ci sterować 
Twoim życiem, ale Twoje niepohamowane pragnienie 
i gotowość do zakwestionowania Twoich własnych przekonań 
na to, co jest dla Ciebie możliwe, a co nie jest. Jeśli je masz, 
działaj. Wykazuj inicjatywę. Nie czekaj, aż świat Ci dostarczy 
sprzyjające okoliczności - twórz je samodzielnie. 
 
Może jesteś w takim punkcie życia, że kwestionujesz swoje 
dotychczasowe wybory życiowe i czujesz, że przyszedł 
wreszcie czas by żyć swoim własnym życiem, a nie pod 
dyktando innych.  
 

Może twój brak poczucia sensu dotyczy Twojej kariery 
zawodowej albo prowadzonego biznesu.  
 

Może tym, co Cię dręczy, jest jakość relacji z ludźmi. 
 

A może czujesz zagubienie w swoim związku lub rodzinie. 
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Rozpoznaj i nazwij, co w tym obszarze jest dla Ciebie ważne, co uważasz za dobre, słuszne 
i właściwe. Sprawdź ile z Twoich własnych zachowań jest w zgodzie z tymi wartościami. 
Zaakceptuj to, co odkryjesz. Wiele z naszych decyzji stoi w sprzeczności z naszymi własnymi 
wartościami i z tego powodu często kierujemy swój gniew na samych siebie. Oskarżanie 
siebie o bycie beznadziejnym nie zmieni Twojej sytuacji ani na jotę. Nie samobiczuj się, tylko 
zastanów się, w jaki sposób możesz zaangażować się w aktywności, które są zgodne z Tobą, 
a jak zmniejszać ilość tych, które budzą Twój sprzeciw. Naucz się brać pod uwagę swoje 
wartości gdy podejmujesz decyzje o działaniu lub zaniechaniu. Pomyśl, jak będziesz się czuć 
z decyzją, do której się skłaniasz. Czy zwiększa ona choć odrobinę Twój szacunek do siebie 
i zadowolenie z siebie? 

Sprawdzaj, gdzie możesz mieć wpływ. O co możesz poprosić (może po raz pierwszy?), co 
możesz zrobić inaczej, gdzie wykazać inicjatywę, co poprawić? Sprawdzaj, zamiast myśleć 
od razu, że “na pewno się nie da/nie zgodzą się”. Eksperymentuj. Szukaj. Przekształcaj to, 
co da się przekształcić, by polepszyć życie swoje i innych. 

A tam, gdzie nie masz wpływu, pracuj nad swoimi reakcjami na niekorzystne okoliczności. 
Rozwijaj postawę, która pozwoli Ci stawać się osobą dojrzalszą, mocniej osadzoną we 
własnym poczuciu sensu, bardziej skupioną na tym, co dla Ciebie jest naprawdę ważne. 
Uniezależniaj swój nastrój, samopoczucie, motywację od czynników zewnętrznych - ludzi, 
zbiegów okoliczności, pogody. Każdemu zdarza się gorszy dzień, ale Ty nie poddawaj się 
pokusie żalenia się wszystkim wokół. Zamiast tego weź głęboki oddech i zastanów się, jaką 
jedną rzecz możesz zrobić dziś, by pogłębić swoje poczucie sensu i mocniej chwycić ster. 
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Cieszę się, że to czytasz. Mam nadzieję, że znajdujesz tu coś dla siebie - coś inspirującego, coś 
odkrywczego, a może coś oczywistego, co umknęło Ci w natłoku bieżących spraw.  
 

Przekazuję Ci dużo informacji licząc na to, że forma pisemna pozwoli Ci przerywać i wracać do tekstu 
w dowolnym momencie. Kiedy pracuję z moimi klientami nad ich poczuciem sensu, ma to postać 
rozmowy, a moim zadaniem jest tak prowadzić tę rozmowę, by ważne odpowiedzi pojawiały się 
naturalnie, niejako same. 
 
Nazywam się Magdalena Kozioł i jestem coachem poczucia sensu.  
 

Jako coach wspieram moich klientów za pomocą różnych 
metod w tym, żeby osiągali swoje cele. Moi klienci to osoby w 
różnym wieku i o różnych życiowych historiach. Łączy je jedna 
cecha: są w takim punkcie życia, kiedy zaczynają rozumieć, że 
nie wszystkie ich życiowe decyzje im służą. Tęsknią za takim 
życiem, które byłoby naprawdę ich własne. Wspólnie 
odkrywamy jak to życie miałoby wyglądać i co robić, by ta 
tęsknota zamieniła się w konkret. 
 
Wspieram ich w praktycznym wdrażaniu SENSu - gdy 
zamieniają swoją bezradność i przytłoczenie na wewnętrzną 
moc, szczęście i poczucie wpływu na swoje życie. 
 
To dla mnie ważne, bo sama też byłam w takim punkcie, gdy 
czułam, że nie ogarniam i nic dobrego mnie więcej w życiu nie 
spotka. Dziś podejmuję decyzje, z którymi sama się w pełni 
zgadzam, niepowodzenia mnie nie zatrzymują i jestem 
szczęśliwa - każdego dnia, niezależnie od okoliczności. I chcę 
tego samego dla innych. 
 

 

  

Jeżeli czujesz, że mogę Ci pomóc w rozwijaniu Twego poczucia sensu, ale nie wiesz czy coaching to 
coś dla Ciebie - po prostu zostaw mi swój numer telefonu, oddzwonię i wspólnie zastanowimy się jaka 
będzie dla Ciebie najlepsza droga. Wpisz swój numer tu, w tym formularzu 

 

Możesz też wysłać mi maila na adres coach@magdalenakoziol.pl 
 

 

Wykonuję badania profilu osobowości Insightful Profiler 121. Informacje o teście znajdziesz na mojej 
stronie magdalenakoziol.pl. Jeśli chcesz się przebadać - wyślij do mnie maila lub zostaw swój numer 
telefonu tutaj 
 

 
Twórz sens! 
 

 

 
 

 

Ps. Zaglądaj na bloga SensuTworzenie.pl i polub moją stronę fb.com/MagdalenaKoziolCoach/ 
Dzięki temu będziemy w kontakcie i nie przegapisz nowych informacji. 
 

https://goo.gl/forms/4rarTKKWokSkdej83
mailto:coach@magdalenakoziol.pl
http://magdalenakoziol.pl/test-kompetencji/
https://goo.gl/forms/pggpyo29MekxdGtM2
http://sensutworzenie.pl/
https://www.facebook.com/MagdalenaKoziolCoach/

