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Książkę dedykuję mojej Mamie,  
która każdego dnia pokazuje mi swoim życiem,  

że niebo nie jest limitem.



Serdeczne podziękowania kieruję w  stronę Kamili Kruk 
i  Marcina Osmana, którzy znaleźli się na mojej życiowej 
drodze i  jednym zdaniem potrafili zweryfikować obrany 
przeze mnie kierunek.

Podziękowania dla Michała Zwierza, od którego wszystko, 
co nowe na mojej drodze, się zaczęło.

Specjalne podziękowania dla Marty Idczak oraz załogi stat-
ku kosmicznego ST-38.

Ogromne podziękowania dla Edyty Niewińskiej, redaktor 
prowadzącej i mentorki, dzięki której książka stała się opo-
wieścią, a nie tylko poradnikiem.

Podziękowania kieruję do Ewy Dziubanii-Pniewskiej za 
uwagi dotyczące wstępu. 

Serdecznie dziękuję moim pierwszym Czytelnikom, którzy 
zakupili książkę w ramach przedsprzedaży.



Wiadomość od autora

Do napisania książki, którą trzymasz w  ręku, 
zainspirowała mnie moja droga do zrealizowa-
nego przeze mnie celu. Zauważyłam, że często 

obsesyjnie podejmowałam działania w kierunku reali-
zacji swoich założeń, nie pamiętając o tym, że życie wy-
darza się właśnie „tu i teraz”. A droga jest ważniejsza 
niż cel. 

Mój wyścig zaczął się po ukończeniu studiów, kiedy 
przyszedł czas na „prawdziwą” pracę. Kończyłam co-
raz więcej kursów doszkalających, coraz więcej dy-
plomów znajdowało się w  segregatorach, a  w  środku 
czułam coraz większą pustkę. Mój entuzjazm z czasów 
studiów zaczął ulatywać. Wynikało to z zawodu spowo-
dowanego dotychczasowymi stanowiskami pracy, jak 
i wynagrodzeniem. Jednocześnie z zazdrością spoglą-
dałam na osoby osiągające sukces zawodowy i finanso-
wy w  mojej dziedzinie. W  głowie miałam osiągnięcia 
innych, guru rozwoju osobistego, i  wciąż zadawałam 
sobie pytanie, kiedy moje umiejętności będą tyle warte 
co ich, i  na ile będę mogła tak jak oni kreować swoją 



przestrzeń zawodową, by realizować swój cel, a nie cele 
innych.

Przyszło przebudzenie, a  wraz z  nim zdałam sobie 
sprawę, że biorę udział w  wyścigu, który sama sobie 
zafundowałam. Przebudzenie nastąpiło na szkoleniu 
prowadzonym przez Marcina Osmana i Kamilę Kruk. 
Usłyszałam na nim bardzo ważne dla mnie zdanie, 
dzięki któremu na nowo zaczęłam realizować swój 
plan, pamiętając tym razem o swoim entuzjazmie każ-
dego dnia i poczuciu własnego spełnienia. Jedno zda-
nie zmieniło nastawienie i tym samym moje działania. 
Wierzę, że w książce tej znajdziesz zdanie, które stanie 
się dla ciebie inspiracją do podążania twoim własnym 
szlakiem. Jest wielu ludzi, którzy porzucali swoje ma-
rzenia, ponieważ zbyt wiele razy walczyli o  nie, zbyt 
wiele razy spotykali niekorzystne sytuacje na swojej 
drodze. Przez co w końcu wybierali to, co było dostęp-
ne na ten moment i stracili dotychczasowy sens. W wy-
niku czego wpadli we frustrację i  zaczęli chaotycznie 
działać. Dlatego przedstawiam swoje doświadczenia, 
jak również historie uczestników moich projektów 
rozwojowych, by pokazać ci w  jaki sposób można ko-
rzystać z obecnej życiowej sytuacji, by zarówno cieszyć 
się życiem każdego dnia i realizować zamierzone cele. 
Odnajdziesz w  tej książce ćwiczenia, refleksje, które 
pomogą ci stworzyć twój osobisty szlak.



Rozdział TRzeci

zmiana perspektyWy 
i podążanie sWoją 

Własną drogą
Siła nowej perspektywy

Ile razy czułeś się jak w  potrzasku, w  pułapce bez 
wyjścia? Nie wiedziałeś co zrobić, czułeś się zapę-
tlony i mówiłeś, że przydałaby się inna perspekty-

wa, inne spojrzenie. Ile razy zasmakowałeś porażki? 
Nie wiedziałeś co zrobić sam ze sobą, ze swoim zacho-
waniem? Myślałeś, czy lepiej wrzeszczeć: „dlaczego to 
przytrafiło się mnie?” czy raczej zamilknąć i zniknąć? 
Potrzebowałeś wsparcia i  pragnąłeś innej perspekty-
wy? Miałam pierwsze doświadczenie tego typu, gdy 
podchodziłam do matury. Biorąc pod uwagę średnią 
4,8, myślałam o  studiowaniu dziennie psychologii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Cel był prosty. Matema-
tyka sprawiała mi radość, angielski wyuczony, z  pol-
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skiego wiedziałam, że w najgorszym przypadku grozi 
mi 4. Pisałam starą maturę, bez testów i szyfrowania. 

I  co się okazało? Z  matematyki pisemnej dostałam 6, 
a  z  polskiego pisemnego – nie zdałam. Dyrektor wy-
czytywał oceny z matury przed szkołą, przez mikrofon. 
Pamiętam, że pierwszy raz zrobiło mi się słabo. Odcię-
łam się od swoich uczuć.

Czułam się tak, jakbym oglądała przedstawienie w  te-
atrze. Wtedy dowiedziałam się, jak smakuje porażka. 
Często ludzie mówią, że porażka dodała im siły. Nie pi-
szą jednak, jakie spustoszenie poczyniła na początku. 
Dlatego wyłączyć się i  nie doświadczać przynajmniej 
wtedy tych trudnych emocji – to była jedyna strategia na 
przetrwanie. Widziałam jak przez mgłę oczy wpatrują-
cych się we mnie ludzi. Jedni gadali między sobą, jedni 
się śmiali, inni spojrzeli i jak najszybciej odchodzili. 

Dzięki temu doświadczeniu nauczyłam się, jak wyglą-
da porażka, zanim doda sił oraz jak dokonać zmiany 
perspektywy, by dojść tam, gdzie chcę. Jednak zanim 
zaczęłam zmieniać swój sposób myślenia, wchodząc 
do domu po otrzymaniu wyników powiedziałam: 
„moje marzenia legły w  gruzach”. Przez parę dni nie 
wiedziałam, co się działo. To było nierealne dla mnie. 
I  wtedy zaczęła się praca. Bardzo trudna i  mozolna 
praca. Praca ze zmianą myślenia o porażce.

Zaczęłam szukać cytatów, które postawiłyby mnie na 
nogi. Znalazłam w  internecie dawno wypowiedziane 
słowa Churchilla: „Pokonane trudności są zdobytymi 
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szansami”, „Jeśli przechodzisz przez piekło, idź dalej”, 
„Nigdy się nie poddawaj. Nigdy, nigdy i jeszcze raz ni-
gdy!”, „Sukces polega na przechodzeniu od porażki do 
porażki bez utraty entuzjazmu”.

Zapisałam te cytaty Churchilla (i  wiele innych) na 
kartkach, poprzyklejałam na ściany, monitor. Mia-
łam je wokół siebie. Obiecałam sobie wówczas, że 
będę szła po swoje marzenia, zawsze i  wszędzie. 
Nieważne, co się zdarzy, ja wiem, gdzie chcę być. 
Mimo że pojawiły się przeszkody na mojej dro-
dze postanowiłam zmienić kierunek swej drogi do 
celu, a  nie sam cel. Po dziś dzień te słowa są ze mną 
i wzmacniają mnie w trudnych dla mnie momentach.  
W tamtym czasie najważniejsza dla mnie była zmiana 
perspektywy i dostrzeżenie, że świat się nie kończy na 
niezdanej maturze. Wciąż mam swoje marzenia i  ich 
realizacja zależy ode mnie oraz od mojej decyzji, czy 
podejmuję walkę o nie lub czy poddam się sytuacji.

Przez rok czasu, gdy oczekiwałam na poprawkę ma-
tury z polskiego, zajęłam się tym, na co wcześniej nie 
miałam czasu. Zadbałam o  siebie i  o  swoje pozostałe 
potrzeby, o  których gdzieś zapomniałam, gdyż by-
łam zaaferowana innymi sprawami. Dzięki tej sytu-
acji wiele się nauczyłam, a z tej wiedzy korzystam do 
dziś. Zmiana perspektywy, gdy napotykam trudności 
na swojej oraz niezachwiana wiara w siebie i w wybra-
ne przez siebie wartości. Dzięki temu doświadczeniu 
nauczyłam się, że na drodze mogą pojawić się prze-
szkody, które potencjalnie opóźnią w dojściu do celu. 
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