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TRAKTUJĄC PANDEMIĘ JAKO TRAMPOLINĘ,
BĘDZIEMY JESZCZE SILNIEJSI

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Trener mentalny zarówno sportowców, jak i ludzi biznesu. Występowała m.in. na Stadionie
Narodowym podczas takich eventów jak „Polko, bądź zdrowsza” oraz na Live Life Now.

Prowadzi szkolenia dla firm oraz grup z rozwoju osobistego, współautorka książki „Królowe
strategii". Przedsiębiorca od ponad 20 lat, były nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.
Prywatnie zapalona podróżniczka, matka dwójki nastolatków i zwolenniczka optymistycznego
podejścia do życia. W treningu mentalnym stosuje zasadę, że z otwartym umysłem można
doskonalić się w każdym wieku i na każdym etapie kariery. Sama aktualnie kształci się w
programie dla kobiet tak znakomitej uczelni jak Oxford. Ze szczególną uwagą wprowadza do
świata sportu i biznesu techniki relaksacyjne, oddechowe i redukcji stresu opierające się na
sprawdzonych modelach światowej klasy ekspertów.
 
Aneta mówi, że zajmuje się profesjonalnym dopinaniem ludziom skrzydeł. W swojej pracy
szuka niestandardowych i autorskich rozwiązań w celu podnoszenia jakości życia swojego
oraz swoich podopiecznych.

Trener Mentalny
absolwentka pierwszego rocznika
Akademii Trenerów Mentalnych

Jakuba B. Bączka

Aneta Opała



Jak samodzielnie się motywować? 

Wszyscy posiadamy w sobie
automotywację. Zdarza się jednak, że
ktoś podcina nam skrzydła i
automotywacja staje się słabsza, jakby
„przykryta”.
Pierwszą istotną dla automotywacji
kwestią, o której chciałabym
wspomnieć, jest przebywanie we
wspierającym środowisku.  Jeżeli
mielibyśmy zrobić dla siebie tylko
jedną rzecz – stwórzmy dla siebie
środowisko, które będzie nam
dodawało skrzydeł albo przynajmniej
nie będzie ich obcinało. To jest
pierwsza i bardzo ważna rzecz.
Po drugie, nauczmy się prowadzić ze
sobą wspierające dialogi. Nie sabotujmy
się! I tak spotkamy na swojej drodze
ludzi, którzy powiedzą o nas źle, więc
chociaż my mówmy o sobie dobrze.
Jest takie ćwiczenie, które bardzo
polecam swoim klientom. Nie ma
znaczenia, czy są to lekarze, czy
dyrektorzy, sportowcy, czy moi
ukochani siatkarze. Jest to ćwiczenie
„Powiedz 10 dobrych rzeczy o sobie”.
Wydaje się proste, prawda? Tymczasem
nierzadko zdarza się, że osoby, z
którymi współpracuję, nie potrafią
powiedzieć chociaż tych dziesięciu
rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest
stworzenie takiej listy, którą można
potem powtarzać w nieskończoność. Do
tego stopnia, że obudzony o północy
bez chwili zawahania powiesz 10
dobrych rzeczy o sobie.
Od tego zaczynajmy– jeśli my myślimy
o sobie dobrze, to jesteśmy już o głowę
fajniejsi od tych, którzy myślą o sobie

źle. Jednak mamy z tym problemów
Polsce, wręcz wydaje się to bardzo
typowe dla Polaków. Często mówimy
o sobie gorzej niż myślą o nas inni
ludzie, a powinno być odwrotnie.
Automotywacja powinna zacząć się
właśnie od pomyślenia o sobie. Od
tego, jak mamy poukładane w głowie
różne komunikaty, przekonania.
Często jest tak, że jako małe dzieci
słyszymy od dorosłych: „Uda Ci się”,
„Poradzisz sobie”, „Wstań i idź dalej”.
Przecież nie mówimy dziecku, które
dopiero uczy się chodzić: „Nie
poradzisz sobie, nie dasz rady, już
zawsze będziesz pełzać” – tylko
zawsze je motywujemy, żeby sobie
poradziło. Później, w procesie
edukacyjnym, a często jego poziom
jest różny, bywa , że świat nie jest tak
wspierający i niestety podcina się nam
skrzydła.
Najważniejsze jest to, żebyśmy nie
przestali wierzyć, że jesteśmy
wartościowymi ludźmi –
wartościowymi dziećmi, kochającymi
rodzicami. Dlatego tak ważne jest,
żeby w monologu, który prowadzimy
ze sobą, dokładać tylko dobre słowa o
nas. Zdarza się, że potrzeba do tego
trenera mentalnego, coacha, osoby z
zewnątrz albo po prostu przyjaciela.
Dawniej z reguły tak było – przyjaciel
mówił: „Nie, no słuchaj, oni mówią o
Tobie źle, ale to nie jest tak”. Musimy
znaleźć dla siebie osobę, która będzie
naszym aniołem stróżem. Osobę,
która będzie stała za Tobą murem i
powtarzała rzeczy dobre.
Ponieważ my mamy w sobie
motywację. Osobiście w pamięci
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rzadko w ogóle znajduję osoby, które jej nie
posiadały. Z drugiej strony jesteśmy ludźmi, którzy
wstydzą się mówić o sobie dobrze, bo bywa to w
Polsce niemile widziane. Ale pamiętajmy: słowa,
słowa, słowa– to jest podstawa tego, co możemy dla
siebie zrobić.

Jakie są metody na poprawienie swojego
samopoczucia?

W moim przekonaniu metodami na poprawienie
swojego samopoczucia są rytuały. Te dobre rytuały –
wykonywane codziennie, powtarzane.  Nie zmienisz
swojego samopoczucia, gdy robisz coś wyłącznie raz
na miesiąc. Działania stają się rytuałami, gdy robimy
je codziennie.
Dobrze byłoby zacząć od poprawy jakości naszego
snu. Nie mówię o tym, że musimy wstawać o 4:00
rano. Ja z reguły mam pobudki o 4:44, ale ważna jest
jakość naszego prywatnego, indywidualnego snu.
Drogi odbiorco, jeżeli Ty potrzebujesz spać
codziennie do godziny 9:00, to śpij do 9:00. Znajdź
sobie w takim razie pracę, którą rozpoczniesz od
11:00. Najważniejsze jest, żebyś się wyspał. To jest
podstawa. Jeżeli Twoim rytmem dobowym nie jest
wstawanie o 6:00, nie chcesz i nie lubisz tego robić, a
sytuacja Cię do tego zmusza – to już jakość Twojego
życia będzie obniżona.
Kolejny temat to woda. Często nie pamiętamy, że
rzeczywiście musimy pić jej dużo.  I to nie dwie
butelki na raz, tylko powolutku. Dochodzi tu jeszcze
jeden istotny aspekt – ćwiczenia się w cierpliwości, w
byciu codziennie tu i teraz. Taka obecność jest do
wyćwiczenia. Wyobraź sobie, że ta woda jest
najpyszniejszą wodą źródlaną na świecie. Możesz też
ćwiczyć z kawą. Pomyśl, że jest to najpyszniejsze
espresso na świecie. Jeżeli jest w tym momencie z
Tobą, a Ty z nim, to naprawdę jest to najpyszniejsze
espresso na świecie dla Ciebie w tej chwili.
Kolejna ważna rzecz – relacje. Jestem bardzo
stanowcza w tej kwestii. Od swojego otoczenia
zdecydowanie należy odciąć ludzi toksycznych.
Wiem, że często jest to najtrudniejsze zadanie, które 

nas czeka. Tak jak i rozpoznanie ludzi, którzy obniżają
nasze samopoczucie. Są takie osoby, które do nas dzwonią.
Mogą dzwonić po poradę, przysługę, mają określone
prośby, a niestety często też to my do nich dzwonimy, bo
istnieje potencjalna przyjemność z tym związana, a czasem
zobowiązanie. Tymczasem oni wysysają z nas energię! To
może być nawet mama czy tato. Niezręcznie jest nam
powiedzieć, że te osoby wyciskają z nas energię, a my nie
potrafimy jej odrobić. Jeżeli mamy np. pięć takich osób,
jest niezwykle ważne, aby mieć dziesięć innych – tych
pozytywnych i budujących. To jest bardzo ważne.
Naszą energię mogą też odbudować nasze indywidualne
rytuały, dlatego o nie dbajmy. Zachęcam, aby codziennie je
powtarzać. Jeśli dla kogoś czymś dobrym będzie medytacja
– świetnie. Jeśli dla kogoś ważny będzie spacer – niech
spaceruje. Pamiętajmy, proszę, wszyscy, że jakość naszego
życia polepszają rytuały powtarzane codziennie. Nasz
organizm musi mieć świadomość i pewność, że jeżeli
powziął wysiłek – czy to fizyczny, emocjonalny, czy
umysłowy (zwłaszcza przez 10, 12, 14, 18 albo 20 godzin) –
będzie też nagroda. Tą nagrodą będą codzienne,
powtarzalne rytuały.
Co ciekawe, rytuał to nawet pościelenie łóżka – powtarzam
to na wielu swoich wykładach. To banał, o którym wszyscy
wiemy, ale mało kto to robi. Pościel zatem rano łóżko.
Idealnie by było, gdybyś wrócił wieczorem do
pościelonego łóżka.  To poprawia jakość naszego dnia.
Często po ciężkim dniu wracamy do domu i mówimy do
siebie: „Kto mi tak pięknie łóżko pościelił?” i odpowiedź,
którą mogę pomyśleć, brzmi: „To ja. To jest moje i po
pracy wchodzę do swojej sypialni i tu pięknie pachnie. Jak
tu jest czysto. Jak tutaj jest po prostu perfekcyjnie”.
Naprawdę ważne jest, żeby poprawiać sobie jakość życia.
Aby poprawić formę życia mentalnego, psychicznego
wykonujmy takie ćwiczenia – ale to nie mogą być zrywy.
Muszą to być proste i codzienne rzeczy. Właśnie rytuały.
To one poprawiają jakość naszego życia. Nasz mózg jest
głupi – proszę mi wierzyć, on jest głupi – i łatwo możemy
go oszukać. To właśnie powoduje, że w naszej głowie –
często pod wpływem niektórych naprawdę prostych
ćwiczeń – pojawia się komunikat, że pewne rzeczy są w
naszym życiu poukładane, stabilne i pojawia się zmiana 
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żeby spojrzeć na swoje półki z
książkami. A teraz? Ile książek możemy
przeczytać? Albo czerpać przyjemność z
prezentów, które otrzymaliśmy podczas
ostatniej Wigilii? To jest niezwykle
cenny czas, jeżeli o to zadbamy.
Następnie powinna pojawić się refleksja
o rozwoju – jakkolwiek pojętym. Sama
uczestniczę w różnych konferencjach
online. Na przykład na jednej z ostatnich
gościem był trener i selekcjoner naszej
kadry siatkówki – Vital Heynen.
Podjęłam kurs na Oksfordzie. Uznałam,
że dla mnie samej czas pandemii to
będzie idealny czas na rozwój. Nie mogę
na kurs pojechać, ale przecież możemy
się połączyć online.  Oxford ma
online’owe kursy i szkolenia. Co więcej,
podobnych kursów jest niezliczona ilość!
Wiem nawet, że jest kurs online - trener
mentalny, przygotowany przez ATM
Jakuba B. Bączka, bo jest to odpowiedź
rynku na sytuację w danej chwili.
Dodatkowo – wiele z tych kursów jest
całkowicie za darmo. To jest
niesamowita wartość, że nie musimy
mieć pieniędzy na to, żeby uczestniczyć
w szkoleniach. Bardzo wielu ludzi chce
podzielić się za darmo swoją wiedzą, bo
są nie tylko altruistami, ale wiedzą też, że
ten czas będzie dla nas wartościowy.
Przechodząc do następnej kwestii –
pomyślmy, do ilu bliskich osób możemy
teraz zadzwonić, do ilu ludzi możemy
napisać wiadomość, wysłać list. Możemy
napisać e-mail do ludzi, których
planowaliśmy dawniej odwiedzić albo
do nich zadzwonić, ale jakoś dawno się
nam to nie udawało. Teraz możemy się z
nimi połączyć na kamerkach, mamy na
to czas. To jest właśnie moment na
poprawę sytuacji. Jest mnóstwo 
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nawyków. Tak naprawdę jakość życia
to nie jest kwestia pieniędzy. To jest
właśnie kwestia nawyków, jakie sobie
wypracowaliśmy.
My jako ludzie się nie zmienimy. Nie
zmienimy swojego charakteru, gdy
mamy już osiemnaście czy dwadzieścia
lat, ale możemy zmienić nawyki.
Wyobraźmy sobie, że codziennie rano
wsiadamy do czystego auta, które sami
sobie posprzątaliśmy. Czy to zmienia
jakość naszego życia? Tak, bo to jest
przyjemne. Są to drobne rzeczy, które
sprawiają, że jakość naszego życia jest
dobra. To – tak jak już wspominałam –
nie zależy ani od stanowiska, ani od
pieniędzy, ale od tego, co my sami
zrobimy dla siebie.

Jak możemy wykorzystać czas
pandemii na samorozwój?

Czas pandemii jest niesamowitym
czasem chyba dla wszystkich.
Większość ludzi – zwłaszcza
działających w branżach hotelarskiej,
gastronomicznej czy turystycznej –
doświadczyła momentu „stop”. O tej
samej porze rok temu mieliśmy
mnóstwo pracy. Teraz dostrzegamy, że
mamy dużo więcej czasu w tym
momencie. Co z nim zrobić?
Na początku zaczynamy konsumować
czas na odpoczynek, wręcz się nim
nasycamy. I faktycznie – zacznijmy od
odpoczynku, wykorzystajmy go na
regenerację. To jest niezwykle ważne.
Często wiele osób przez dwadzieścia
okrągłych lat nie miało tyle czasu, żeby
spędzić go z rodziną, z własnymi
dziećmi. Nie było chociażby
możliwości, żeby się przyjrzeć, jak
dzieci odrabiają zadania domowe, albo



możliwości, żeby odnaleźć swoich dawnych znajomych,
przyjaciół, osoby, na których nam zależało.  Znajdź
swoją miłość z czasów licealnych.  Zobacz, co robi. Może
dasz jej „lajka”? Musisz wiedzieć, że to on/ona też Ciebie
zbudował(a). Podziękuj za to bądź wdzięczny. Dodaj do
tego książkę, wartościowy film albo taki, który
spowoduje, że będziesz leżeć z ukochaną osobą na
kanapie. Będziecie trzymać się za ręce. To, co dzisiaj
zrobisz w swojej relacji z partnerem, z dzieckiem, z
przyjacielem – to będzie Cię budowało na przyszłość.
Co więcej – kryzysy będą się pojawiały, może inne
pandemie będą się uwidoczniały, ale jeśli dzisiaj
zbudujesz silnego siebie i będziesz dbał o ludzi, którymi
się otaczasz – o ludzi, którzy Cię wesprą i będą Cię
budować – to będziesz silniejszy w przyszłości.
Jeżeli z kolei już dzisiaj czujesz się mocny,
zrelaksowany, masz jakąś wiedzę czy potencjał
energetyczny, to daj tę energię innym. Tym, którzy tego
potrzebują. Może to być poprzez Facebook czy
prywatną wiadomość. Pomóż innym ludziom. Zapewne
jest ktoś w Twoim otoczeniu, kto potrzebuje pomocy,
bo jest chory, bo jest „nieogarnięty w tej sytuacji”, nie
wie, jak sobie poradzić. A może Ty to wiesz? Sprawdź,
czy możesz komuś pomóc. To może być męczące, ale
niesienie pomocy wytwarza w nas endorfiny. Jeżeli tych
endorfin nazbiera się więcej – to będzie wyjątkowy
okres. Wiesz, co ja robię raz na jakiś czas? Z reguły
wstaję bardzo wcześnie, więc jadę do piekarni i kupuję
mnóstwo bułek, chlebów. Pakuję te bułki, chlebek i
masełko w osobnych reklamówkach i jadę po wsi,
wieszając je na płotach sąsiadów. Wyobraź ich sobie, gdy
wstają rano, powiedzmy, że o 7:00, podnoszą żaluzje i
zauważają, że ktoś powiesił im reklamówkę z chlebkiem
i masełkiem na ogrodzeniu. Proszę sobie wyobrazić, że
też mam momenty, gdy jest mi trudniej, kiedy nie czuję
się komfortowo, gdy muszę wstać. Wtedy mogę
zauważyć, że to właśnie na mojej części płotu, na mojej
klamce wiszą chlebek i bułki. To jest bardzo przyjemne.
Wiedzmy, że to, co zrobimy teraz, zaowocuje w
przyszłości.
Niestety jest mnóstwo osób, które nie wykorzystają tego

czasu. Mało tego, że będą stali w miejscu – oni się cofną!
Oczywiście teraz jest i będzie ciężko, ale zawsze
powtarzam, że uśmiech nic nie kosztuje, nawet gdy jest
ciężko. Gdy Ty się uśmiechniesz, ktoś uśmiechnie się do
Ciebie, potem namnożymy tę energię i będzie lepiej w
przyszłości. Tak możemy wykorzystać pandemię bez
żadnych kosztów.
A jeśli mamy pieniądze, to inwestujmy je w siebie, po to,
żebyśmy mogli w przyszłości wdrażać zdobyte teraz
kompetencje. Jeżeli wiesz, że jest Ci czegoś za mało, że
czegoś nie wiesz, a może chciałbyś coś zrobić – zrób to
teraz, bo później będziesz musiał nadrabiać zgubiony
czas, a wtedy paradoksalnie może go nie być.
Czas na miłość, czas na przyjaźń, na bycie dobrym
człowiekiem jest właśnie teraz. Buduj to w czasie, który
masz. Dziel się energią, podawaj ją dalej, a być może ktoś
inny wróci z nią do Ciebie.

Bardzo często stawiamy sobie ambitne cele. Obecnie ze
względu na pandemie wielu z nas brakuje energii i
motywacji. Co powinno się zmienić w naszym
nastawieniu, aby czuć się zmotywowanym do działania? 

Ogromnie się cieszę, kiedy w ogóle słyszę, że ludzie mają
ambitne plany, bo tylko takie pozwalają nam żyć bardziej.
Im więcej narzędzi szukamy, tym bardziej chcemy do
tego planu dojść. Zapewne droga będzie okrężna. Być
może będzie nam ciężej, ale rozwijamy się wyłącznie
wtedy, kiedy wychodzimy ze strefy komfortu. Do tej pory
realizacja naszych celów, naszych ambitnych planów była
łatwa. Na przykład wiedziałam, że przepracuję trzy
miesiące i należy mi się awans, a za trzy kolejne – należy
mi się awans i podwyżka. Potem będę kierownikiem,
dyrektorem, następnie dyrektorem dyrektorów i tak
dalej. Jeżeli teraz napotykasz na swojej drodze
przeszkodę, to jest to najlepsza motywacja, żeby rozwijać
się jeszcze dalej. Właśnie przeszkody nas rozwijają. Warto
w takim wypadku zadać sobie pytanie: Co tak naprawdę
sprawia, że nie mam siły, aby to zrobić i rozwiązać
problem? Najpewniej odpowiedzią jest bezrefleksyjne
oglądanie telewizji, otaczanie się niewłaściwymi osobami, 
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brak energii z domu, brak energii wynikający z jakości
naszego snu, z braku odpowiedniego pożywienia,
odpowiednich suplementów, z braku wody, ruchu.
To nie jest takie łatwe, żeby obciąć ludziom skrzydła,
marzenia. Mamy je cały czas w głowie, tylko to – jak
reagujemy, jakie mamy nawyki w danym momencie–
tworzy nasze życie. Właśnie wtedy, kiedy zamykają
siłownie – ruszajmy się jeszcze bardziej; kiedy zamykają
kina – oglądajmy filmy, doceniajmy je; kiedy nie
możemy pójść po książkę – przejrzyjmy już
przeczytaną, te nasze stare, dobre książki. Działajmy
pomimo sytuacji. Jeżeli czujesz dyskomfort czy
„niemożność” dostania czegoś od razu – uzbrój się w
cierpliwość. Pamiętaj, nie zgub swojego celu, cokolwiek
będzie się działo – idź do przodu.
Gdy nie masz wsparcia najbliższych czy rodziny, szukaj
innych osób, które Cię wesprą. Szukaj motywacji wśród
ludzi. Jeżeli dziś czujesz samotność – szukaj ludzi! Jeśli
nie ma ich wokół Ciebie – szukaj ich online. Zapisz się
do grup na Facebooku, które mogą Cię wspierać. Jeżeli
kochasz wędkować, jest to Twoje marzenie, a nie masz z
kim tego robić – to porozmawiaj o tym z ludźmi. Zapisz
się do specjalnego koła wędkarskiego i rób to z tymi
ludźmi. Co ważne, otaczaj się dobrymi osobami.
Pamiętaj – motywacja zawsze pochodzi od ludzi,
skrzydła również, więc buduj z nimi relacje. 

Jak naturalnie uaktywniać swój potencjał?

Potencjał uaktywniamy naturalnie naszymi źródłami
energii. Żeby w ogóle coś rozpalić, trzeba mieć ogień w
sobie. Pytanie brzmi, skąd go mieć, jeżeli nie
dostarczamy sobie po pierwsze snu i po drugie wody.
Po trzecie witamin czy pożywienia i energii z ludzi.
Musimy uaktywnić wszystkie zmysły, jeżeli chcemy
zrobić coś naturalnie – bez leków, bez dopalaczy,
alkoholu czy narkotyków. Do tego – aby znaleźć to w
sobie – musimy mieć bardzo silny organizm.
Gdybyśmy byli samotną osobą na bezludnej wyspie, to
moim zdaniem nadal mamy obowiązek bycia
szczęśliwym człowiekiem. Zapytajmy: Co zrobiłby
człowiek, który byłby sam na bezludnej wyspie?

Najpierw spróbowałby się wyspać, potem znaleźć
pożywienie i wodę, według podstawowych potrzeb
piramidy Maslowa. Następnie starałby się coś zbudować.
Część z nas pewnie oglądała film Cast Away z Tomem
Hanksem – wszyscy próbowaliby coś budować, stworzyć.
Dlatego ten naturalny potencjał rozpoczyna się od
stworzenia czegoś nowego, kreatywnego. Zdarza się, że
ludzie, którzy zajmują naprawdę bardzo eksponowane
stanowiska biznesowe, zaczęli na przykład pracować z
gliną. Zaczęli tworzyć dzieła sztuki nie tylko dlatego, że
poczuli moc w swoich rękach, ale dlatego, że chcieli coś
stworzyć. Uaktywnianie własnego potencjału to jest coś, co
mamy jako ludzie w sobie, tylko nie trzeba tego procesu
zakłócać. Naturalny potencjał jest w nas cały czas,
zakładając, że jesteśmy zdrowymi ludźmi – psychicznie i
fizyczne.
Mam taki przykład klienta. Pracowałam z ludźmi
aktywnymi po amputacjach. Na jednym z campów
zapytałam organizatora, jaki będzie najcięższy przypadek, z
którym się spotkam. Jakiego rodzaju amputacji powinnam
się spodziewać? Dowiedziałam się, że będzie tam młody
mężczyzna, któremu została tylko jedna kończyna. Gdy
przyjechałam na campie było już mnóstwo ludzi, m.in.
Mariusz. Nie miał nóg i jednej ręki. Miał wyłącznie jedną
kończynę, a był to najbardziej przystojny i zmotywowany
człowiek uruchamiający swój potencjał. Dlaczego? Dlatego,
że pasja była w nim, w środku. On dawniej jeździł na
motorze i stracił kończyny po wypadku. Nigdy natomiast
nie przestał wierzyć, że będzie jeszcze jeździł na motorze i
jest na tym świecie po to, żeby żyć. Pierwszą rzeczą – jaką
powiedział, patrząc na mamę, gdy odłączono go od
respiratora –było: „Nie próbujcie sprzedawać mojego
motoru, bo ja na nim jeszcze pojadę”. Człowiek z jedną
ręką. Od tamtego momentu minął ponad rok. Ma już
protezy, ale ten naturalny potencjał nie drzemie w
kończynach, nie drzemie w pięknie ciała. To ciało było
zdeformowane, ale w jego środku drzemie potencjał, bo
jest w nim pasja życia.
Bardzo zachęcam rodziców, żeby tej pasji, która jest w
środku, w dzieciach nie niszczyli. Jeśli dziecko mówi:
„Mamo, chcę być kosmonautą”, to nie mów mu: „Przestań,
to jest głupi pomysł! Nie masz żadnych szans".
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Powiedz mu: „Popatrz, jaki piękny jest
kosmos. Co możesz zrobić, żeby tam
się znaleźć?”. Ten potencjał w nas jest
i – tak jak powiedziałam na początku
– jeżeli jesteśmy osobami na
bezludnej wyspie, to dalej mamy
obowiązek bycia szczęśliwymi. Nawet
jeżeli mielibyśmy być sami do końca
świata, do końca naszego życia. Szukaj
tego, zapytaj siebie: Co daje mi
przyjemność, co daje mi radość życia?
Każdy z nas to ma. Trafiamy do
zawodów, które mogą nie być „nasze”.
Wyobraźmy sobie, jak inni mówią do
nas: „Słuchaj, będziesz świetnym
lekarzem” albo „Idź na prawo,
będziesz miał dużo pieniędzy”,
„Zostań biznesmenem, będziesz
prowadził rodzinny interes”. A my, co
odpowiadamy? „Ale mamo, ja chcę
być bibliotekarzem”. Wtedy pojawia
się paradoks.
Kochamy nasze dzieci, chcemy dla
nich jak najlepiej i przez to – często
zabijamy ich marzenia. Nie zabijaj
swoich marzeń, nie sabotuj siebie, nie
sabotuj swoich bliskich czy dzieci. To
się rozwija z upływem czasu. Tylko
jako dorośli potrafimy to zabijać sobie
też sami. Nierzadko się zdarza, że
stajemy przed lustrem i mówimy do
siebie: „Mam kolejny pryszcz na
nosie, jestem nijakiej postury, nie
mam idealnych ubrań” lub „Jestem
brzydsza od Małgosi”, „Jestem gorszy
niż Marek”, „Nie jestem tak wysoki jak
siatkarze”. Mamy mnóstwo
możliwości, żeby sobie nawtykać, ale
wystarczy, że przestaniemy siebie
sabotować, a już ten potencjał będzie
miał, którędy wylecieć – przez to, co
robimy w życiu.
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Z różnych stron słyszymy opinię, że
2020 jest „rokiem straconym”. Jak
budować wiarę na kolejne miesiące i
poprawę sytuacji?

Tylko dla niektórych osób jest to rok
stracony. Na pewno dla tych, które
nie wykorzystały tej szansy na rozwój
albo budowanie relacji. Zakładając, że
mamy początek grudnia 2020, zostało
jeszcze trzydzieści dni na poprawę; na
stworzenie czegoś, żeby ten rok
zakończyć inaczej; żeby na finiszu
tego roku powiedzieć, że jest
naprawdę fantastycznie. Jeżeli ktoś
ma taką refleksję, że jedenaście
miesięcy stracił lub zmarnował – to
co zrobić, żeby kolejny rok był inny?
Należy stworzyć plan na tydzień,
następnie miesiąc, na przyszły rok.
Poddać się refleksji – co się
wydarzyło bądź co się nie wydarzyło
w tym roku, a mogło. Jestem za
planowaniem tego, co mogę zrobić.
Jeżeli finansowo ten rok nie był dla
nas najlepszy, nawet możemy mieć
straty, bo straciliśmy pracę – to co
możemy zrobić na przyszłość, żeby
nie popełnić tych samych błędów. Bo
to, że będziemy popełniać błędy, jest
oczywiste. Wszyscy będziemy je
popełniać – takie jest życie. Jednak
niewyobrażalne albo nawet
niewybaczalne jest popełnianie tych
samych błędów non-stop. Jestem za
tym, abyśmy uczyli się na błędach.
Jeżeli uważasz, że coś było błędem, że
jakaś decyzja była nietrafiona:
poszedłeś w prawo nie w lewo – to co
mogę zrobić, mając teraz wiedzę z
zeszłego roku? Niefajnie
zachowywałem się w domu. Nie 
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budowałem relacji. Co możesz zrobić w
kolejnych miesiącach? Zaplanuj to, co
możesz zrobić, żeby w grudniu 2021
roku nie powtórzyć tego samego. Już
teraz pojawiają się refleksje, jak nie
zmarnować czasu w przyszłości. Znajdź
przyjaciela, który powie Ci prawdę w
oczy. A jeżeli będziesz płakał, to Cię
przytuli, bo może być też tak, że ta
refleksja będzie płaczem.
Planowałeś ten rok i nie wyszło. Nie
wykorzystałeś tej szansy, ale przed
Tobą jeszcze bardzo wiele lat życia,
więc co zrobić, żeby to się więcej nie
powtórzyło.  Ile osób teraz zdecydowało
się zejść ze swojego, naprawdę
wysokiego poziomu życia? Wyobraźmy
sobie, że mogliśmy być kierownikiem
bardzo wysokiego szczebla albo
kierownikiem w obiekcie, w którym nie
ma zbyt wielu pieniędzy, a kredyt
naciska bardzo mocno. To co zrobiłem,
żeby ten tak zwany „wolny czas”
wykorzystać na zdobycie nowej pracy?
Być może nie na poziomie moich
kwalifikacji, ale pracy, która pozwoli mi
utrzymać płynność finansową. Czy
potrafimy mieć taką refleksję i działać,
bo po prostu trzeba działać?
Teraz jesteśmy bogatsi o wiedzę i o
doświadczenie innych ludzi. Jeżeli
stworzyliśmy takie środowisko – to ono
nas wspiera. Wystarczy tylko
powiedzieć: „Potrzebuję pomocy. Czy
możesz mi pomóc, czy możesz mi
podpowiedzieć?”. Ja kiedyś
powiedziałam, jakie są moje cele, plany,
moje marzenia. Powiedziałam o nich
głośno. Poprosiłam jakiś czas temu, aby 

mnie "pilnowano", że gdyby stało się
coś niespodziewanego, to żeby mnie
pilnowali konkretni ludzie. Wybrałam
sobie bardzo silnych liderów. Jest nim
między innymi Tomasz Wasilkowski
– wybitny wg mnie trener siatkówki,
w chwili obecnej pracujący we Francji.
To jest trener, który jest dla mnie
bardzo silną osobowością, i
wiedziałam, że on nie będzie owijał w
bawełnę. To jest człowiek, do którego
zadzwonię i powiem, że jest ciężko.
On mnie natychmiast postawi do
pionu. Ale wymagało to ode mnie
głównie szczerości wobec siebie samej,
bo z jednej strony mogę usłyszeć coś
naprawdę dobrego, z drugiej
natomiast wiem, że powie: „Słuchaj,
Aneta, miałaś plan i to, że jest
pandemia, że być może zmarnowałaś
11 miesięcy, nie jest powodem do tego,
żeby marnować kolejne 20 lat”. Takie
słowa bardzo szybko stawiają mnie do
pionu. Wracam wtedy na moją ścieżkę
i muszę iść dalej, więc myślę nad tym,
co się wydarzyło, i tworzę plan
naprawczy. Zrób coś, żeby w
przyszłości nie powtarzać tego
samego błędu dwa razy. A jeżeli mam
ochotę popełnić błąd, to muszę mieć
obok siebie człowieka, który będzie
mnie nieustannie kontrolował.
Pamiętajmy, że nasza droga może być
okrężna, a te czasy są dla osób
kreatywnych. Kreatywność ujawnia się
często w bardzo złym dla nas czasie.
Jestem szczęśliwa – może nie dlatego,
że mamy pandemię, ale ona pokazała
mi, że część z nas w „zwykłych
czasach”  pozostaje po prostu leniwa. 
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Obecnie bardzo często musimy tworzyć, szukać nowych rozwiązań, być
kreatywnymi, wychodzić ze strefy komfortu. Teraz – właśnie w pandemii –
wielu z nas to zrobiło, co powoduje, że zaczyna się szum w naszej głowie. Na
początku to jest zwykły chaos, ale z tego stworzą się na pewno wspaniałe idee,
cudowne pomysły. Bardzo wiele osób nie zaczęłoby działać online, nie
napisałoby swoich e-booków, nie wydałoby swoich książek. Nikt z nas nie
otworzyłby się nigdy Zoom czy Teams, bo nie byłoby to potrzebne.
Kreatywność ludzi rozwija się w momentach kryzysu. Jeżeli on się pojawia,
naszą nadzieją jest to, że im będzie większy, tym bardziej my staniemy się
kreatywni. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to przeprowadzimy analizę siebie,
analizę tego, gdzie popełniliśmy błędy – żeby wiedzieć, co możemy zrobić, żeby
tego błędu nie popełnić w przyszłości. Wtedy rozwiniemy się jeszcze bardziej.
Dlatego w moim przekonaniu traktując pandemię jako trampolinę, będziemy
jeszcze silniejsi jako społeczeństwo, jako ludzie za pięć, dziesięć lat, ponieważ
musieliśmy wyjść ze swojej strefy komfortu, a strefa dyskomfortu jest
najlepszym miejscem do rozwoju człowieka.
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