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Cześć!
Trzymasz w rękach Mój Motywacyjny Pomocnik. Oznacza to, że chcesz, żeby emocje
przestały kierować Twoim życiem i podjęłaś decyzję, że ... czas te emocje rozsupłać :)
Nie mam zamiaru ściemniać. Problemem nie są emocje, tylko to, jak Ty na nie reagujesz.
Emocje są piękne, kolorowe, a świat bez emocji byłby smutny i jednowymiarowy.
Owszem, czasem w życiu pojawiają się sytuacje stresowe, na które nie mamy wpływu, ale
już to, jak na nie zareagujemy spoczywa w naszych rękach.
Skąd pomysł na Mój Motywacyjny Pomocnik? Moja odpowiedź z pewnością Cię nie
zaskoczy – moim zdaniem dieta i ćwiczenia to tylko wierzchołek góry lodowej, bo
przecież wszystko zaczyna się w głowie i kręci wokół emocji.
OK, powiesz, ale dlaczego to akurat ty możesz mi pomóc?
... Pamiętam jeden lutowy czwartek. Dość depresyjny,
pełen zwątpienia, jakiejś rezygnacji. Typowa zimowa szarówka. Siedząc przy biurku
pełnym dokumentów, na 10 piętrze w budynku pełnym szklanych okien, odpowiadając na
entego mejla i wyliczając kolejne statystyki, pewna dziewczyna po 30-ce po- wiedziała
sobie – jestem tu po raz ostatni. Ta dziewczyna marzyła tylko o jednym – chciała nareszcie
w pełni żyć w zgodzie ze sobą. Czasami olśnienie przychodzi powoli, a czasem wali Cię w
łeb, jak spadająca donica.
W moim przypadku wydarzyło się to drugie. Mój umysł opanowała twarda deklaracja –
nie chcę żyć w ten sposób ani jednego dnia dłużej. Jeśli miałam przetrwać, musiałam coś
zmienić.
To było dwa lata temu, a teraz... robię to, co kocham najbardziej ... i jestem szczęśliwa! Na
co dzień jako Motywacyjny Przyjaciel w swojej Pracowni Ciała i Umysłu pomagam
Kobietom uporać się z zajadaniem stresu, pokochać siebie i zwiększyć ich wiarę w to, że
mogą dużo więcej, niż im się wydaje.
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Zależy mi na tym, żebyśmy dobrze się poznały. Zastanówmy się kim jesteś.
Być może jesteś zapracowaną młodą mamą, zajmujesz się dzieckiem, praniem,
gotowaniem, sprzątaniem i zauważyłaś, że coraz mniej czasu poświęcasz sobie?

Być może jedzenie jest dla Ciebie panaceum na stres i negatywne emocje? Masz tyle rzeczy
na głowie, że nie masz siły – ani możliwości - rozładować ich w inny sposób?
A może pracujesz w wielkiej korporacji i przyłapałaś się na tym, że podjadasz w
momentach, kiedy się stresujesz, kiedy zbliża się kolejny deadline czy spotkanie z szefem,
który non stop się czepia?
Dokładnie pamiętam rozmowę z jedną z moich klientek, na- zwijmy ją Anią, młodą,
zapracowaną matką dwójki dzieci, która każdego dnia miała tyle rzeczy na głowie, że nie
wiedziała w co ręce włożyć.
Ania: „Czasem jestem tak zestresowana, że nawet nie zdaję sobie sprawy, kiedy
pochłaniam paczkę ciastek albo szczypiorkowych chipsów. Czuję się jakby coś mną
sterowało, jakbym nie do końca była sobą, jakbym działała w jakimś transie...”.
„Masz na myśli coś takiego, jak działanie na autopilocie, kiedy to nawet nie pamiętasz
chwili, kiedy postanowiłaś to wszystko zjeść?” – zapytałam.
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Ania: „Tak, dokładnie o to mi chodzi. Czuję się jakbym nie panowała nad swoimi
odruchami. Nie pamiętam nawet momentu, kiedy otworzyłam tę paczkę, a co dopiero
momentu, kiedy o niej pomyślałam...”
No właśnie... Jeśli ta historia wydaje Ci się znajoma, nie martw się, nie jesteś sama.
Zauważyłam, że kobiety, bo to z nimi pracuję, coraz częściej odreagowują stres jedzeniem i
nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Nic w tym dziwnego, jedzenie to świetna odskocznia
i ucieczka od tego, z czym się zmagasz. Dzięki jedzeniu na chwilę możesz przenieść się do
tak łatwo dostępnego dla nas świata cudownych smaków i zapachów, zapominając o
stresie i problemach. Zapominając na chwilę o rzeczywistości. I to wszystko na
wyciągnięcie ręki. Okazjonalne poprawianie sobie humoru jedzeniem nie jest problemem,
ni- gdy nie będę zachęcała Cię do tego, żeby popadać w paranoję i już nigdy nie zjeść
ciastka czy sernika. Nie lubię skrajności. Jednak pozwolenie swoim emocjom wziąć górę
nad tym, co robisz jest już kłopotem, nad którym dobrze byłoby jak najszybciej
zapanować.
Zaczynamy!
Z grubej rury, bo przed Tobą pierwsze zadanie :)

Napisz w przynajmniej 5 zdaniach, co skłoniło Cię do tego, żeby ruszyć
z miejsca, żeby rozsupłać emocje?
Co sprawia, że Ci na tym zależy? Wypisz 10 powodów.
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Opisz, jaką siebie chciałabyś widzieć, gdy dotrzesz do celu?
Opisz to w minimum 10 zdaniach.
Co zyskają osoby z Twojego otoczenia (mąż, dzieci, rodzice,
przyjaciele)?
Napisz w przynajmniej 5 zdaniach
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Spójrzmy teraz na to z nieco innej strony.
Jak będzie wyglądało Twoje życie za 5-10 lat, jeśli niczego nie
zmienisz?
Sama widzisz, że gra jest warta świeczki.
Przejdźmy do sedna. Czy nam się to podoba, czy nie, natura ludzka
bardzo nie lubi zmian i silnie i zawzięcie się przed nimi broni. To właśnie
dlatego tak chętnie trzymamy się utartych nawyków, powtarzamy te
same zachowania i szukamy wymówek, które pozwalają nam tkwić w
tym, co znane. Wymówki sprawiają, że nasze decyzje wydają się
racjonalne i stają się najprawdziwszą prawdą (oczywiście tylko w naszej
opinii). W rzeczywistości to nic innego, jak tylko zrzucanie
odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne. Jaki jest efekt? Tłumaczymy
sobie, że to, iż nie zbliżamy się do celu, jest w pełni usprawiedliwione.
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Dobiję Cię – wymówki to nie jedyny strzał w stopę, który same sobie
fundujemy.

Autosabotaż – bo o nim mowa – to działania, którym jest całkowicie nie
po drodze z naszymi postanowieniami. Takie działania pogrążają nas, a
poziom frustracji szybuje w górę w tempie odrzutowca. Autosabotaż
pojawia się wtedy, gdy chcąc wrócić do formy, jednocześnie zawsze

korzystasz z windy, mieszkając na drugim piętrze. Lub gdy kupujesz
gofra z bitą
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śmietaną, mimo że od trzech dni jadłaś wyłącznie zdrowe rzeczy,
powtarzając sobie, że to wszystko nie ma sensu, bo i tak się nie uda.
Autosabotaż, to krok w tył na drodze do sukcesu, bo nieświadomie robisz
wszystko, żeby tylko oddalić się od celu lub stać w miejscu. Ale o tym
później.
Miejsce na moje notatki:

