


Aby zacząć w praktyce naukę pokochania samej siebie, konieczne 

jest wprowadzenie kilku ważnych zasad. Uważne skupienie się na 

każdej z nich, zbudują w twoim wnętrzu silny fundament. Pozwoli 

Ci to stać się wspaniałą i silną kobietą.

7 ZASAD, KTÓRE WARTO 
WPROWADZIĆ W ŻYCIE
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SYLWIA WURST

To, co myślimy na swój 
własny temat, ma ogromne 
znaczenie i rzutuje na całe

 nasze życie.



Agata w wieku pięciu lat doświadczyła traumatycznej sytuacji. Jej 

rodzice rozwiedli się. Dla tej małej dziewczynki oznaczało to tylko 

jedno. Nie doświadczy już wspólnych rozmów z rodzicami podczas 

śniadań, nie wybierze się razem z rodzicami na wspólny spacer do 

jej ulubionego parku. 

 Zaczęła rozmyślać, co zrobiła nie tak, że rodzice postanowi-

li się rozwieść? Czy była nie grzeczna? Nie dość dobra dla rodzi-

ców? W głowie małego dziecka, zaczęło się kłębić tysiące myśli.  

Nie potrafiła pojąć, co się stało. Przecież byli tak wspaniałą rodzi-

ną. Poczucie winy jakie dziewczynka nieświadomie w sobie pielę-

gnowała, rosło przez wszystkie lata dzieciństwa. 

Poczucie winy

Zmień myślenie na swój 
własny temat i przestań się 

krytykować
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Agata do dziś pamięta jak mama przez swoją frustrację na rozwód, 

podcinała jej skrzydła. Ciągle ją krytykowała i wymagała od niej 

więcej, niż była w stanie zrobić. 

 W końcu sama zaczęła uważać, że nie jest dość dobra. Znajdo-

wała wymówki, aby nie podejmować nowych wyzwań. Odkrywała 

kolejne sposoby na to, aby podtrzymywać taki stan. Wtedy jeszcze 

nie miała pojęcia, jak taki sposób myślenia ukształtuje jej życie.

Nie jestem dość dobra

Wystarczy, aby jedno z rodziców podci-

nało skrzydła dziecku, aby zablokować jego 

wewnętrzny rozwój na długie lata. Tym samym 

nie dopuszczając dziecka do poznania samego 

siebie.

Osoby, które wychowały się w  rozbitej rodz-

inie, mają wbudowaną tendencję do tego, aby 

brać na siebie zbyt dużą odpowiedzialność. 

Zdarza się, że myślą o sobie na zasadzie: Ze 

mną musi być coś nie tak. Nie jestem dość dobra.

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIAZASADA 1
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Dziś Agata jest dorosłą kobietą. Znalazła pracę, wynajęła  

mieszkanie i zamieszkała ze swoim partnerem Piotrem. Może  

nie dogadują się najlepiej, ale przynajmniej ma poczucie, że ktoś jest 

obok niej. Obecność Piotra daje jej poczucie bezpieczeństwa, którego  

nie zaznała będąc dzieckiem. 

Wieloletnia przyjaciółka Agaty w rozmowie telefonicznej jaką  

odbywały w każdy piątkowy wieczór, zwróciła jej uwagę na jej  

ciągłe niezadowolenie z życia i negatywne nastawienie do świata. 

Agata poczuła się zaskoczona słowami przyjaciółki i nie co rozcza-

rowana, po czym zakończyły rozmowę. 

 Zaczęła się zastanawiać nad samą sobą. Czy to prawda? Czy ja 

ciągle narzekam? Czy coś jest ze mną nie tak?

 Jeszcze tego samego dnia, jej partner zaczął wytykać podob-

ne uwagi. Obwiniał ją o to, że co raz częściej się kłócą. Przestają 

też utrzymywać kontakt ze znajomymi, którzy nie chcą słuchać jej 

ciągłego narzekania. Kobieta tym samym po raz kolejny musiała się 

zmierzyć z niewygodną prawdą na swój temat.

Dorosłe życie

Niewygodna prawda

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA ZASADA 1
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Przerażona tym co usłyszała od bliskich, zaczęła analizować swoje 

życie. Zrozumiała, że ogromne poczucie winy jakie wzięła na siebie 

za rozwód rodziców, było początkiem jej wewnętrznej frustracji. 

Brak wsparcia ze strony mamy i jej ciągła krytyka, wykształciły w 

niej negatywny sposób myślenia.  

 Chcąc jednak żyć inaczej, zrozumiała, że teraz musi  

nauczyć się czegoś nowego. Zmierzyć się ze swoim własnymi  

cieniami. Pilnowała samą siebie, aby przestać narzekać. Stworzy-

ła nawet własne słowa mocy, które dodawały jej energii i poczucie 

bezpieczeństwa w życiu.

Zmierzenie się z cieniami przeszłości

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIAZASADA 1

Oczywiście na początku każda zmiana wywoływała w niej wście-

kłość. Chciała widzieć efekty od razu. Zapomniała jednak, że skoro 

przez tyle lat wpajano jej słabe przekonania na własny temat, zmia-

na nie wydarzy się z dnia na dzień.

 Była to jej pierwsza najważniejsza lekcja od życia. Lekcja  

pokory i cierpliwości. Zrozumiała, że zmiany, jakich pragnie,  

pojawią się, gdy zacznie porządkować swoje myśli. Uważnie obser-

wowała czym je karmi. Zaczęła odkrywać swoją niepowtarzalność, 

swoją wyjątkowość i odrębność. Zaczęła doceniać siebie za to kim 

jestem.

Zmiana nastawienia

SYLWIA WURST
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W myślach, Agata często powtarza sobie, że wszystko ułoży się po 

jej myśli, a wszechświat zawsze jej sprzyja. Nie zważa na okoliczno-

ści, jakie ją spotykają. Niezłomnie trzyma się swojego nastawienia.

 Po mimo wielu wyzwań, jakie spotykają ją w życiu, dziś 

ma łatwość w podejmowaniu decyzji. Znajduję potrzebną siłę i  

motywację, aby zrobić to co należy. Jej pozytywne nastawienie do 

świata, rezonuje z innymi osobami, które są otwarte na pomoc. 

 Pozytywne zmiany, jakie wprowadziła, wpływają na wszyst-

kie dziedziny jej życia. Poczuła, że odzyskała samą siebie.

Odzyskanie pełnej kontroli

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA ZASADA 1
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Życie jest proste. To co dajesz, wraca. To co 

myślisz na swój temat, staję się prawdą. Myśl, 

więc o sobie jak najlepiej.
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Kiedy twoje słowa już powstaną, przyklej je na lustrze w łazience. 

Czytaj za każdy razem, gdy przed nim stoisz. Czytaj je do momentu, 

aż staną się prawdą w twoim życiu, a ty będziesz potrafiła zacyto-

wać je z pamięci, nawet w środku nocy.

Kocham siebie i jestem pełna miłości. Zauważam i szanuję swoją nie-

powtarzalność. 

Daje sobie prawo do szczęścia, to dla mnie dobre i bezpieczne.

Przykładowe słowa mocy:

Jeśli masz trudność z ciągłym narzekaniem w 

swoim życiu, zacznij mieć nad tym kontrolę. 

Stwórz własne słowa mocy, które umocnią cię 

wewnętrznie.

Zadanie dla Ciebie

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIAZASADA 1
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Większość z nas oczekuje natychmiastowych gratyfikacji w życiu. 

Chcemy szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb, często nie mamy 

cierpliwości w oczekiwaniu na konkretne sytuacje lub rzeczy.  

Irytujemy się, gdy musimy stać w kolejce na zakupach czy stać 

w ulicznym korku, w drodze do pracy. Jest to pierwszy krok do  

obniżenia swojej wewnętrznej energii. 

 Irytacja doprowadza do tego, że przerzucasz ją na ludzi wo-

kół siebie. Brak cierpliwości i frustracja przenosi się na twoich 

bliskich niczym wirus. Z jednej strony chcesz wspaniałego życia i 

przyciągnąć do siebie to czego pragniesz. Z drugiej jednak, zapo-

minasz o tym, że mając słabe nawyki, doświadczysz słabej jakości  

życia. 

Natychmiastowa nagroda

Bądź cierpliwa, łagodna i 
życzliwa dla samej siebie

WIĘCEJ ŻYCZLIWOŚCI ZASADA 2
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Chcąc zmienić nastawienie do otaczającego cię świata, zapanuj nad 

myślami w swojej głowie. Stwórz w sobie nawyk, dobierania wspie-

rających cię myśli. 

 Pomyśl o swoim umyśle jak o zaniedbanym ogrodzie, który  

trzeba wypielęgnować. Jeśli wiesz, że na tą chwilę jest w nim dużo 

chwastów, jak złość na samą siebie, gniew i wszelkiego rodzaju 

zmartwienia. Wiedz, że trzeba je jak najszybciej uprzątnąć. 

 Zamiast czekać na najlepszy moment, który i tak nigdy na-

dejdzie, już teraz pozbądź się ze swojego ogrodu, wszystkich chwa-

stów. W te miejsca zasiej nowe nasiona, jak radość, wdzięczność 

i obfitość. Posadź też duże drzewo twojej wyjątkowości i patrz jak 

cudownie rośnie.

 Pamiętaj też, aby każdego dnia podlewać nasiona odpowied-

nią dawką miłości, opieki i życzliwości. Tylko w ten sposób wyrośnie  

niepowtarzalny ogród, jakiego pragniesz.

Uprzątnij swój ogród

WIĘCEJ ŻYCZLIWOŚCIZASADA 2
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Spróbuj sobie teraz zwizualizować, jak sprzątasz swój ogród,  

wiedząc czego dokładnie chcesz się pozbyć. Zobacz jak wyrywasz 

każdy chwast z korzeniami i pakujesz go do wielkiego czarnego 

worka. 

Wygodna kanapa i kominek



Wiedz, że ogień w twojej wizualizacji to  

symbol transformacji, za którą pojawi się 

uzdrowienie.

 Po skończonej pracy w ogrodzie, zabierasz worek i kieru-

jesz się do małego domku tuż przy nim. Jest tam piękny murowany  

kominek z rozpalonym drewnem. Dorzucasz do niego swój worek i 

rozsiadasz się na wygodnej kanapie z kubkiem ulubionej kawy. 

 Słyszysz dźwięk chwastów skwierczących w płomieniach. 

Czujesz jak wydobywa się przy tym charakterystyczny zapach  

palonego drewna. Twoje stare niewspierające przekonania i nawy-

ki, właśnie znikają. 

WIĘCEJ ŻYCZLIWOŚCI ZASADA 2
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Twój umysł to twój ogród, dlatego skup się, aby odpowiednio go 

pielęgnować. Niech każde słowo czy myśl, sprawia, że rośniesz  

zarówno Ty i ludzie wokół Ciebie. Wprowadź wiele życzliwości w 

stosunku do samej siebie i więcej zrozumienia dla innych. Z cza-

sem odkryjesz, że twój ogród zakwitł pięknymi kwiatami, a ludzie  

chętnie przebywają w Twoim towarzystwie. 

 Wiedz też, że nauka ta wymaga czasu. Bądź dla siebie dobra 

i cierpliwa. Gdy zaobserwujesz, że udało ci się zastąpić negatywną 

myśl lub słowo, czymś dobrym, zauważ to i doceń. Pochwal samą 

siebie lub spraw małą niespodziankę w ciągu dnia. Wybierz się 

do ulubionej kawiarni lub zrób cokolwiek, co sprawi Ci przyjem-

ność. Twoja podświadomość uwielbia, gdy o siebie dbasz. Sprawi to  

również, że jeszcze chętniej będzie Cię wspierać w procesie  

przemiany.

Odpowiednie słowa sprawiają, że 
wzrośniesz



WIĘCEJ ŻYCZLIWOŚCI ZASADA 2

14SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH

To na czym się skupiamy, rośnie w naszym  

życiu do jeszcze większych rozmiarów. Zacznij 

więc uważnie obserwować swoje dobre cechy, 

myśli i słowa jakie wypowiadasz. 

 Zanim się obejrzysz, stworzysz z tego 

dobre nawyki, który będą cię wspierały przez 

resztę twojego życia.

Zadanie dla Ciebie
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MEDYTACJA ZASADA 3
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Wielu ludzi uważa, że podczas medytacji powinni powstrzymać 

swój umysł od myślenia i widzieć jedną wielką ciemność. Tak  

naprawdę wcale nie o to chodzi. Medytując już od wielu lat prze-

konałam się, że już sama obserwacja oddechu i spokojny przepływ 

myśli, pozwala skutecznie podnieść naszą wibrację.

Podnieś swoją wibrację

Wprowadź medytację do 
swojego codziennego grafiku

W większej części dnia, jesteś narażona na tysiące bodźców i wiele 

hałasu. Medytacja nawet na podstawowym poziomie sprowadza-

jąca się do zamknięciu oczu i skupieniu na oddechu, obniża po-

ziom tych bodźców o 99%. Wiedz, że już 10-minutowa medytacja  

potrafi zdziałać cuda. Wystarczy zacząć.

Odetnij hałas wokół Ciebie



 Dodatkowo pozwoli Ci zrelaksować ciało i umysł. Wypocz-

niesz, a zarazem oderwiesz od ciągłego natłoku zadań. Nie ma tu 

znaczenia czy będzie to rodzaj medytacji klasycznej czy kierowa-

nej, jaką poznałaś w drugiej lekcji kursu Pokochaj siebie.

W trakcie medytacji możesz też powtarzać, tzw. mantrę. Czę-

stą praktyką zwłaszcza w buddyzmie jest sylaba Om. Jej energia  

wprawi twoje ciało w określoną wibrację i pozwoli skupić większą 

uwagę podczas medytacji. 

 Możesz też użyć słów Kocham siebie, Przebaczam sobie albo 

Wszystko w moim życiu wspaniale się układa. Spowoduje to dużą 

zmianę emocji i podniesie poziom twojej energii.

Mantra

MEDYTACJA ZASADA 3
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MEDYTACJAZASADA 3
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Medytację możesz rozpocząć wszędzie. Nie musisz tego robić  

siedząc w siadzie skrzyżnym. Równie dobrze możesz spacerować 

po parku lub lesie. Oddaj się wtedy obserwacji natury i powtarzaj 

w myślach bądź na głos słowa mantry. Spróbuj pomyśleć o medyta-

cji jak o kontakcie z najwyższą mocą - źródłem twojej wewnętrznej 

mądrości.

Wskazówka:

Wybierz co najmniej 3 dni w tygodniu, które 

rozpoczniesz 10-minutową medytacją z  

określonym słowem mantrą lub medytuj w 

ciszy. Wybierz metodę, która najbardziej ci 

odpowiada. 

 Słowa mantry możesz stworzyć sama 

lub skorzystać z podanych przeze mnie.  

Wypowiadaj je w myślach bądź na głos, raz za 

razem.

Zadanie dla Ciebie



SYLWIA WURST

W naszym życiu jesteśmy  
w stanie stworzyć tylko to, co 
potrafi wyobrazić sobie nasz 

umysł. 
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WIZUALIZACJAZASADA 4

Z techniki wizualizacji korzysta wielu świadomych ludzi na całym 

świecie. Wykorzystują ją artyści, sportowcy, psychologowie i osoby 

rozwijające się duchowo. 

 Najsłynniejszym propagatorem technik wizualizacji jest 

film Sekret, którego być może miałaś okazję obejrzeć. W pewnym 

sensie to, że możemy przyciągnąć dowolną rzecz do naszego życia 

za jej pomocą jest prawdą. Jednak działanie, które ma cię do tego  

doprowadzić jest niezbędne. 

 Wizualizacja jest niczym magnes, który przyciąga odpo-

wiednie osoby i zdarzenia, jakich potrzebujesz doświadczyć, aby  

zrealizować swój cel. 

Magnes do realizacji marzeń

Wizualizuj pozytywne 
zmiany w swoim życiu

SYLWIA WURST
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Jeśli czeka cię pierwsza randka z wymarzonym partnerem 

zapewne bardzo się stresujesz. Tutaj do pomocy również  

warto zaprzęgnąć potężne narzędzie, jakim jest wizualizacja.   

 Możesz krok po kroku wyobrazić sobie idealny przebieg 

swojej randki z dokładnością do najmniejszych detali. Im wyraźniej  

to zobaczysz, tym lepszy będzie efekt. Odtworzenie przebiegu  

spotkania kilkukrotnie w swoim umyślę, spowoduje, że  

będziesz bardziej odprężona i pewniejsza siebie, kiedy już do niego 

dojdzie.

 Jak pokazują najnowsze badania, umysł człowieka spokojniej  

podochodzi do tego, co już zna. Dlatego za pomocą wizualizacji  

możesz obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu w każdej 

sytuacji, jaka dotychczas wywoływała u ciebie małą panikę.

Pozbądź się stresu

WIZUALIZACJA ZASADA 4
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WIZUALIZACJAZASADA 4
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Wiele razy w ciągu dnia używamy siły wizualizacji, nawet o tym 

nie wiedząc. Być może złapałaś się na tym, że siedzisz od 10 minut  

rozmarzona i zastanawiasz się nad tym, jak to będzie na kolejnej 

randce. A może będąc na kogoś wściekłą, wyobrażałaś sobie, co byś 

tej osobie zrobiła, gdyby tylko wpadła w Twoje ręce. 

 Jakby nie było w obu przypadkach wykorzystujesz siłę  

wizualizacji, która wpływa na twoje emocje. Dlatego naucz się  

wizualizować świadomie.

Wizualizuj świadomie

Możliwości naszego umysłu są zadziwiające. 

Wiedząc o tym, proponuje Ci, abyś zaczęła  

świadomie z niego korzystać. Przyciągaj 

do swojego życia tylko te sytuacje, których 

naprawdę chcesz doświadczyć.



WIZUALIZACJA ZASADA 4
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Połóż się na kilka minut lub wygodnie usiądź 

jak do medytacji. Zrelaksuj całe ciało. 

 Postaraj się przyciągnąć za pomocą 

obrazów, sytuację, jakiej chcesz doświadczyć 

w swoim życiu. Wizualizuj ją,  jakby już się  

wydarzyła w najlepszym dla Ciebie wydaniu. 

Zadanie dla Ciebie

Pamiętaj, że każda kropla drąży skałę, dlatego wystarczy nawet  

5 minut wizualizacji w ciągu dnia, aby pozytywnie wpłynąć na  

swoją rzeczywistość. 

 Praca z umysłem zawsze wymaga cierpliwości i systema-

tyczności. Powtarzaj ją przynajmniej dwa razy w tygodniu do mo-

mentu, aż zrealizujesz swoje marzenie. Nie zapominaj oczywiście o  

ciągłej pracy w tym kierunku. 

 Dzięki temu ćwiczeniu nauczysz się także wytrwałości nad 

swoimi marzeniami. W końcu jeśli nie będziesz potrafiła znaleźć 

czasu na ich wizualizacje, to jak miałabyś znaleźć siłę i determina-

cję, aby je osiągnąć.

Wskazówka:



SYLWIA WURST

Wewnętrzny krytyk bardzo  
osłabia naszego wewnętrznego 

ducha. Pochwała natomiast  
bardzo go wzmacnia. 
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Marta zaplanowała, że gdy wróci z pracy, posprząta dom, zro-

bi obiad i spędzisz czas z rodziną. Wieczorem, gasząc światła  

w pokojach dzieci, uśmiechnęła się do siebię i powiedziała cicho:

 

- Wykonałaś dzisiaj kawał dobrej pracy Marta. Jestem z Ciebie dumna!

 Jak co wieczór, zrobiła sobie też małą nagrodę. Tym  

razem włączyła ulubioną muzykę, zapaliła świece i udała się na  

30-minutowy relaks w wannie z bąbelkami. W ten sposób pokazała, 

że docenia samą siebie za to co robi. Troska o siebie jest tak samo 

ważna jak troska o innych wokół nas.

Nagroda w bąbelkach

Chwal siebię i nagradzaj 
nawet za najmniejsze czyny
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CHWAL I NAGRADZAJZASADA 5

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH

Wyrażanie miłości do samych siebie i chwalenie pozytywnych  

działań, informuje całe nasze wnętrze, że jesteśmy dla siebie 

ważni. Oznacza to wspieranie własnej osoby zawsze i wszędzie  

bez względu na okoliczności.

 Wielu pomyślałoby, że takie działanie jest egoistyczne.  

Jednak nie nauczymy się dbać o innych, jeśli w pierwszej kolej-

ności nie zaopiekujemy się sami sobą. Nie możemy długotrwale  

dawać czegoś, czego sami mamy duzę braki. Bynajmniej było, by to  

przejawem naiwności, a nie miłości.

Egoizm czy wyraz miłości?



Z doświadczenia wiem, że na początku 

może być ci trudno wydzielić czas dla samej  

siebie. Możesz odczuwać przed tym opór lub  

poczucie niezasługiwania. 

 Wiedz jednak, że kiedy przebrniesz przez  

pierwszy trud i wykonasz ten krok, osoby 

wokół zaakceptują to i uszanują. Pamiętaj, że 

to ty jesteś kreatorką własnego życia!

CHWAL I NAGRADZAJ ZASADA 5
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Często kobiety nadmiernie dbają o rodzinę i partnera kosztem  

samych siebie. Liczą po cichutku na to, że kiedyś nadejdzie wyrów-

nanie, a partner i dzieci zaopiekują się nią, tak jak ona nimi. 

 Moja rada jest jednak taka: Przestań oczekiwać, bo za tym 

idzie tylko rozczarowanie. Bądź ponad wszelkie oczekiwania. 

Wspieraj bliskich, ale też siebie. Wydziel czas na realizację swoich 

potrzeb i trzymaj się tego konsekwentnie każdego dnia. 

Naucz się żyć bez oczekiwań
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SZUKAJ ROZWIĄZAŃZASADA 6

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH

Kasia jest młodą i ambitną właścicielką nie dużej firmy. Lubi 

swoją pracę, ponieważ pozwala jej spełniać się zawodowo. 

Ma kochającego partnera, psa i mieszkanie w centrum Warszawy. 

 Obowiązki zawodowe zajmują jej około 10 godzin dziennie. 

Po skończonej pracy, wraca do domu, bierze gorącą kąpiel, wypija 

lampkę ulubionego wina i spędza czas z partnerem; do późna oglą-

dając serialowe komedie na Netflixie. Do pełni szczęścia brakuje 

jej tylko odrobiny aktywności z samego rana, ponieważ zauważyła 

przybywające kilogramy od siedzącej pracy przy biurku. 

Zwykły dzień

Szukaj rozwiązań w 
niedoskonałościach



Nasza bohaterka od jakiegoś czasu próbuje nauczyć się sztuki  

wczesnego wstawania. Mogłaby w ten sposób zyskać więcej czasu 

na swoje poranne ćwiczenia. 

 Kładąc się spać, ustawia budzik na 5:30. Natomiast następ-

nego dnia rano, budząc się po ósmej, pamięta tylko moment,  

w którym przeciąga kciuk na ekranie swojego smartfona, aby wy-

łączyć alarm. Za każdym razem odczuwa wewnętrzna porażkę i  

rozczarowanie samą sobą.

Jak ja nie cierpię tego, że zawsze zasypiam! – krzyczy do siebie.

 W ten właśnie sposób Kasia, znienawidziła małą niedoskona-

łość; nie rozumiejąc jeszcze tego, że była dana jej tylko po to, aby 

zwrócić uwagę na obszar w życiu, który należy udoskonalić.

Problemem Kasi wcale nie jest poranne wstawanie, na które  

tak bardzo się złości. Są nimi błędne nawyki, które pozornie  

sprawiają jej przyjemność. 

Budzikowa obsesja

Niedoskonałość to drogowskaz

SZUKAJ ROZWIĄZAŃ ZASADA 6

28SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH
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 Człowiek z natury nie rozmyśla nad mechanizmem, który 

stoi za jego niedoskonałościami. Jeśli masz problem zza długim 

snem jak Kasia, spójrz na to z innej perspektywy. Długie spanie to 

jedynie efekt tego, jak dbasz o siebie w ciągu dnia. 

SZUKAJ ROZWIĄZAŃZASADA 6

Czy pamiętasz jak wyglądał przeciętny dzień naszej bohaterki?  

Kiedy dobrze się przyjrzysz, już w nim możesz zobaczć,  

co wywołuje poranne problemy.

 Kasia czując, że więcej nie chcę zawodzić sama siebie,  

postanawia znaleźć rozwiązanie. Po przeczytaniu kilku książek na 

temat tego Jak spać efektywniej, zaczęła wdrażać zdobytą wiedzę w 

życie. 

 Okazało się, że jest kilka złych nawyków jakie nieświadomie 

pojawiły się w ostatnich miesiącach. Wieczorna lampka wina z 

ukochanym i serialowe maratony na Netflixie, zaczęły zaburzać wy-

twarzanie hormonu, odpowiadającego za prawidłowy i głęboki sen. 

Kasia pomimo przesypiania dziewięciu godzin w łóżku, wykorzy-

stywał zaledwie sześć z nich. Stąd codzienne wyłączanie budzika i 

problemy z porannym wstawaniem.

Kluczem jest zrozumienie

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH



Niedoskonałość, jaka irytuje cię najbardziej 

jest twoim błogosławieństwem. W ten sposób 

odkrywasz, co powinnaś udoskonalić w samej 

sobie. 

 Od tej chwili patrz na każdą z nich  

ze zrozumieniem i akceptacją. Następnie  

pomyśl, jak uzdrowić ten obszar, zdobywając 

dodatkową wiedzę. 

SZUKAJ ROZWIĄZAŃ ZASADA 6
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 Już po miesiącu od wprowadzenia nowych nawyków,  

Kasia zapanowała nad swoją niedoskonałością. Lampkę wina za-

stąpiła świeżo wyciskanym sokiem, a ulubione seriale, książkami  

które od dawna planowała przeczytać. Zyskała również więcej  

czasu na poranne aktywności. 

 Tym samym negatywne emocje do samej siebie,  

zniknęły bezpowrotnie. Kasi wystarczyło jedynie zrozumieć 

prawdziwą przyczynę swojej niedoskonałości, która okazała się  

drogowskazem do cudownych zmian w jej życiu.

Nowe nawyki
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SZUKAJ ROZWIĄZAŃZASADA 6

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH

Kiedy wypracujesz nowy pozytywny nawyk, zajmij się kolejnym. 

Jedynie w ten sposób zajdzie w tobie trwała przemiana. Nie ma  

drogi na skróty.

 Pamiętaj też, aby zaakceptować każdą niedoskonałość, jaką 

w sobie zauważysz. Żadna nie pojawiła się po to, abyś czuła przez 

nią frustrację czy złość. Jest po to, aby pomóc Ci stać się najlepszą 

wersją samej siebie. Jest twoim wewnętrznym nauczycielem.

Wskazówka:

Wypisz na kartce papieru, co według  

Ciebie jest twoją niedoskonałością. Pomyśl, 

która z nich wywołuje w Tobie najwięcej 

negatywnych emocji. Przeanalizuj także, co 

może być jej przyczyną. 

 Następnie pomyśl jaki nowy nawyk, 

pozwoliłby uzdrowić ten obszar. Być może  

potrzebujesz zdobyć nową wiedzę w tym 

temacie. Zacznij poszukiwania już teraz i 

zacznij wprowadzać konieczne zmiany.

Zadanie dla Ciebie



SYLWIA WURST

Ciało to świątynia, 
o którą bezwzględnie 

powinnaś zadbać.
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ZADBAJ O SWOJE CIAŁOZASADA 7

 Jak myślisz co jest największym problem nadwagi u kobiet? 

Jaka pierwsza myśl przychodzi Ci do głowy? Jeśli pomyślałaś, że 

jest nią brak sportu to jesteś w błędzie. Jak wynika z wielu badań 

jest nią zła dieta. Nadwyżka kalorii i bezwartościowe jedzenie to  

przyczyna ponad 80% nadwagi u kobiet.

 Jeśli czujesz się źle ze swoją oponką na brzuchu i wkur-

zasz się na nią, mam dla Ciebie rozwiązanie. Dotychczas mogłaś  

obwiniać brak czasu na sport, jednak to co wkładasz do swoich ust 

ma największe znaczenie.

 Zacznij już od dzisiaj uwazniej obserwować co jesz. Zrób  

listę wszystkich produktów i zdobądź więcej wiedzy na temat 

odżywiania. Zrozum, że większość Twojej energii, pochodzi z  

pożywienia, jakie każdego dnia wkładasz do swoich ust.  

Nie chodzi mi o to, abyś przechodziła na jakieś wymyślne diety cud, 

które mają co raz dziwniejsze nazwy. Chodzi o rozsądek w jedzeniu 

i wybieraniu naturalnych i zdrowych produktów, kótre naprawdę 

służą twojemu ciału.

Wartościowe jedzenie

Zatroszcz się 
o swoje ciało

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH



 Nie daj sobie wmówić, że potrzebujesz 3500 kcal w ciągu 

dnia, bo inaczej umrzesz z głodu. Zacznij ograniczać kalorie i jedz 

tylko wartościowe produkty. W zamian za to twoje ciało odzyska 

wspaniałą kondcyję, a twoja waga spadnie w dół nim się obejrzysz. 

Warto też wdrożyć drobne ćwiczenia, zaczynając np. od prostego 

rozciągania całego ciała zaraz po przebudzeniu.

Jakość twojego życia i zdobytych w nim doświadczeń jest wprost 

proporcjonalne do tego w jakim stanie jest twoje ciało. Jeśli  

wlewasz kiepskie paliwo, takiej też podróży doświadczysz.

 Przetworzone jedzenie, codzienna kawa, dym papierosów 

czy alkohol nie sprzyjają lepszemu zdrowiu. Podróż na tak słabym 

paliwie, pozwoli Ci korzystać zaledwie z ułamka potencjału, jaki 

posiadasz.

 Jeśli pragniesz żyć na wysokich wibracjach, otaczać się 

wspaniałymi ludźmi i żyć w nieustannej harmonii, twoje życie po-

winno być tego odzwierciedleniem. Poranna aktywność, zdrowa  

dieta i świeże powietrze to niezbędne elementy, które mogą Ci w tym  

pomóc. Dzięki nim nabędziesz także sprawności ciała i umysłu.

 Przestań więc czekać na idealną chwilę. Jeśli chcesz  

coś zrobić działaj od razu. Tylko tak, zmienisz swoje życie na  

lepsze. 

Nie czekaj na idealną chwilę

ZADBAJ O SWOJE CIAŁO ZASADA 7
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PODSUMOWANIEKONIEC

Wszystkie zasady jakie tutaj poznałaś, wpływają na podnie-

sie poczucia własnej wartości. Na samym początku wybierz 

jedną z nich, która jest bliska twojemu sercu. Działaj z nią  

konsekwentnie przez najbliższy tydzień, po czym dołóż  

kolejną. Wszystkie razem sprawią, że odczujesz trwałą wewnętrzną  

przemianę na jakiej ci zależy. 

 Nie zważaj na okoliczności, które są wokół ciebie. Masz  

prawo do tego, aby o siebie dbać i skupić uwagę na samej sobie. 

Nie przyszłaś na ten świat, aby zadowalać innych. Nie jesteś też po 

to, aby żyć życiem innych. Twoim najważniejszym zadaniem jest  

doświadczenie prawdziwej miłości. Zacznij, więc od siebie.

Trzymam za ciebie kciuki,

Sylwia  Wurst

SYLWIA WURST
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERSKICH
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SYLWIA WURST
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Autorka książki Magnetyzmu Miłości  

oraz twórczyni Akademii Związku -  

kursu on-line dla kobiet samotnych.  

Od blisko 10 lat pomaga kobietą w  

pokonywaniu przeszkód osobistych i part-

nerskich. 

W swojej pracy posługuje się  

metodami psychologii terapeutycznej 

oraz pracy z energią człowieka. Prywat-

nie mama nastoletniego syna i szczęśliwie  

zakochana kobieta.

Sylwia Wurst
MENTOR KOBIET I RELACJI PARTNERKSICH

OBSERWUJ MNIE NA FACEBOOK

DOŁĄCZ DO GRUPY ABC ZWIĄZKU

https://www.facebook.com/SylwiaWurst
https://www.facebook.com/groups/ABCzwiazku



