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WARTO SKUPIAĆ SIĘ NA DZIAŁANIACH, NA
KTÓRE MAMY WPŁYW 

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Od kilkunastu lat związana z branżą hotelarską, w sieci Qubus Hotel opiekuje się obszarem
szkoleń i rozwoju pracowników. Rozwój stanowi podstawową wartość w jej życiu, dlatego
nieustannie aktualizuje wiedzę biorąc udział w niezliczonych szkoleniach. Ostatnio zgłębia
mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach kryzysowych – właśnie realizuje roczne
„Studium interwencji kryzysowej”.

Współpracuje zarówno z przedstawicielami różnych branż biznesu, jak i sportowcami. Swoich
klientów wspiera w poszukiwaniach najlepszych dla nich ścieżek i sposobów realizacji celów.
Największą radość odczuwa wtedy, kiedy klient oznajmia, że już nie potrzebuje wsparcia, bo
sam potrafi znaleźć rozwiązania i czuje wewnętrzną siłę do działania. 

Prywatnie szczęśliwa i spełniona kobieta, żona, matka fantastycznego syna. Nieszkodliwie
zwariowana na punkcie wszystkiego, co hiszpańskie – tańczy flamenco, podróżuje do
Hiszpanii, uwielbia tamtejsze wino i tapas. 

Psycholog, 
coach ICF i ICC, trener biznesu.

Aneta Okarma



Wielu z nas pozostanie bez pracy.
Pomimo wielu prób i starań
rozwiązanie problemu nie leży w
naszym zasięgu.  Jak można nauczyć
się cierpliwości?

Cierpliwość to bardzo szerokie pojęcie,
które zależne jest od predyspozycji
każdego z nas. Bardzo trudno znaleźć
uniwersalną receptę, która zadziała u
wszystkich. Niektórzy mogą
podchodzić do pewnych rzeczy z
dystansem, innym natomiast może
przychodzić to nieco trudniej, a
decyduje o tym choćby temperament.
Sytuacja utraty pracy i bezowocnych
starań podejmowanych w kierunku jej
zdobycia jest sytuacją po części będącą
poza naszą kontrolą.  Dodatkowo wiele
rzeczy w naszym otoczeniu zmienia
się tak naprawdę z dnia na dzień i na
nie również nie mamy wpływu.
Wymusza to na nas wszystkich
trenowanie tolerancji na zmiany,
których właśnie doświadczamy. Aby
całkowicie nie utracić poczucia wpływu
na własne życie i choć trochę odzyskać
poczucie sprawczości zachęcałabym do
koncentracji na obszarach, które
jeszcze pod naszym wpływem
pozostają.  Możemy zastanawiać się
czy sytuacja, która się wydarza jest
zależna ode mnie czy nie? A jeśli jest -
w jakim stopniu i w których obszarach?
Wybierzmy tylko te elementy i na nich
się koncentrujmy, w ich obrębie
podejmujmy działania. Rozsyłam
aplikacje, CV, ale nie jestem
zapraszany na rozmowy? Po części jest 
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to ode mnie niezależne, ale mogę też
ponownie przeanalizować swoje CV,
pokazać je kilku znajomym osobom
lub specjaliście, który pomoże mi je
poprawić – to już jest pod moją
kontrolą. Czekam biernie na
odpowiedź pracodawcy? W tym czasie
mogę czytać branżowe portale, blogi,
brać udział w webinarach; dzięki temu
poszerzam swoją wiedzę i zyskuję
poczucie, że jestem człowiekiem
aktywnym, z energią i
zaangażowaniem podchodzącym do
swojego życia zawodowego. Nic nam
nie da bezustanne zamartwianie się
trudnościami w znalezieniu pracy,
takie myślenie tylko bardziej nas
przytłacza, lepiej skoncentrować myśli
wokół rzeczy, w których osiągamy
choćby drobne sukcesy, jesteśmy
skuteczni. Bardzo ważne jest też
monitorowanie tego co się dzieje, tego
co udało się nam osiągnąć. Zauważmy,
ile rzeczy wykonanych metodą
małych kroczków już udało nam się
zrealizować i celebrujmy to. Może
propozycji pracy jeszcze nie dostałem,
ale w tym czasie przeczytałem 4 ważne
książki, dzięki którym nauczyłem się
nowych rzeczy! Czas pandemii to
lekcja, która może wnieść coś dobrego
w obszarze trenowania cierpliwości dla
każdego z nas.

Kariery osób pracujących w
gastronomii i hotelarstwie pozostają
w hibernacji. To może budzić szereg
wątpliwości i odbierać pewność
siebie. Jak sobie z tym radzić?
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Jak mówiłam wcześniej poczucie braku
wpływu na sytuację powoduje, że
czujemy się bezradni, a nasza pewność
siebie maleje. Jak czuć się pewnym
siebie w zakresie planowania całej
kariery zawodowej, skoro rzeczywistość
wokół zmienia się z tygodnia na tydzień
i nikt nie wie, czego się spodziewać w
najbliższych miesiącach, a nawet latach?
Aby nie pogłębiać poczucia bezradności
lepiej na jakiś  przyjąć sobie krótszą
perspektywę czasową i dla wzmocnienia
pewności siebie planować różnego
rodzaju zadania, które mają dużą szansę
na realizację już teraz, takie małe
projekty. Czyli np. szukać możliwości
rozwoju poprzez poszerzanie swoich
kompetencji, pogłębianie tych
umiejętności, które już mamy, tych
które już są naszą mocną stroną. Jeśli
wiem, że z branżą hotelarską czy
gastronomiczną chcę się związać na
długie lata, to też mam orientację w
kompetencjach, które są w niej
pożądane. Może mój plan objęcia
managerskiego stanowiska w
międzynarodowej sieci hotelowej
odsunie się w czasie, ale na dziś mogę 
 wprowadzić w życie plan np. rozwoju
swoich kompetencji managerskich w
oparciu o udział w webinarach,
konferencjach branżowych, słuchanie
podcastów, czytanie wartościowej
literatury fachowej. Każdego dnia w
Internecie coś się dzieje. Co ważne,
większość z tych wydarzeń jest
darmowa. Polecam zbieranie
różnorodnych doświadczeń, które są
niezwykle cenne i nawet nie wiemy, 

kiedy na naszej ścieżce zawodowej
mogą nam się przydać. Poszerzając
swoje horyzonty zdobywam nowe
możliwości, mam dużo większe szanse
na to, aby na rynku być
konkurencyjnym, być kandydatem
mającym więcej zasobów niż inni.
Każde takie działanie jest zbieraniem
ziarenek, które powinny zakiełkować i
z pewnością zakiełkują. Każda taka
drobna rzecz w przyszłości przerodzi
się w owoc i już teraz wzmacnia
pewności siebie. 

Jak radzić sobie ze stresem związanym
z zaistniałą sytuacją? Czy istnieją
ćwiczenia, które mogą nam pomóc
opanować emocje?

Na temat walki ze stresem i jego
zgubnymi skutkami można by było
mówić godzinami, szczególnie że jest
to wiedza potoczna, wszystkim znana.
Przewrotnie jednak zacznę od
stwierdzenia, że ze stresem nie ma
sensu walczyć, lepiej go zaakceptować
jako nieodłączną część życia. Należy
przyzwyczaić się do tego, że bodźce
stresowe zawsze występowały i zawsze
będą występować wokół nas. Warto
zacząć je interpretować jako pewne
wyzwanie, z którymi się spotykamy na
co dzień i którym możemy sprostać,
lub jako lekcję, którą z tej sytuacji
możemy wyciągnąć.  Współcześnie
psychologowie wiedzą już, że to nie
sama sytuacja stresowa wyrządza nam
szkodę, ale nasza interpretacja tej
sytuacji, która pociąga za sobą
określoną odpowiedź organizmu.
Zainteresowanych tematem odsyłam 
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do ciekawego wystąpienia psycholożki Kelly  McGonigal
specjalizującej się w badaniach nad stresem (TED Talks:
https://tiny.pl/t43wv
i jej książki „Siła stresu”. Jeśli zaczniemy myśleć o
stresie, jak o czymś, co nas napędza i pełni użyteczne
funkcje, to już sama zmiana myślenia  pociąga za sobą
fizyczne zmiany w organizmie. Kiedy w sytuacji stresu
czuję wzmożone napięcie mięśniowe, mój oddech
przyspiesza, krew zaczyna szybciej krążyć to w ten
sposób mój organizm się MOBILIZUJE, żebym mógł
sprostać wyzwaniu, które mnie czeka. Wiem, że to takie
„grzanie silnika”, by mógł pracować na pełnych
obrotach. Taka zmiana myślenia to pierwszy kroczek do
zaprzyjaźnienia się ze stresem. Oczywiście istnieje całe
mnóstwo technik pracy z osłabiającymi myślami, często
towarzyszącymi przeżywaniu sytuacji stresowych,
jednak nie sposób o nich tak krótko opowiedzieć.
Polecam natomiast gorąco różnego rodzaju ćwiczenia
oddechowe czy praktykowanie mindfulness dla dbania
o równowagę i emocjonalny spokój.  W sieci np. na
YouTube można znaleźć mnóstwo propozycji ćwiczeń
oddechowych,  (dostępny link dla Państwa)
https://tiny.pl/761bz
różnego rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych, treningi
Jacobsona (związane z relaksacją mięśni całego ciała, np. 
https://tiny.pl/761bs
Polecam skorzystanie z tych gotowych źródeł – już kilka
minut ćwiczeń dzienni przynosi zbawienne efekty.
Druga sprawa, to zadbanie o swoje ciało w szerokim tego
słowa znaczeniu. Począwszy od  odżywiania ciała takimi
składnikami, która je wzmacniają, a nie osłabiają, czyli
pełnymi odżywczych wartości. Warto zadbać o to, żeby
spać odpowiednią ilość czasu, aby organizm mógł się
zregenerować. Higienie snu sprzyja szczególnie
odcinanie się na min. 1 godz. przed snem od źródeł
niebieskiego światła, czyli TV, telefonu, komputera.
Dodatkowo, szczególnie w okresie jesienno-zimowym,
należy rozsądnie wzmacniać swoją odporność
suplementami, m. in witaminą C, D3 i innymi. 
 Wszystkie te działania wpływają na wzmocnienie 

naszego organizmu, a tym samym podwyższają naszą
psychiczną odporność, przekładającą się na mniej
gwałtowną reakcję na sytuacje stresowe.
I wreszcie – po trzecie – starajmy się oczyszczać
środowisko z bodźców, które najszybciej wywołują reakcję
stresową,  mam tu na myśli różnego rodzaju wiadomości,
newsy bombardujące nas w mediach. Spróbujmy, choćby
częściowo lub czasowo, odciąć się od śledzenia bieżących
informacji. Zdecydowanie nie jestem osobą, która mówi o
radykalnym pozbyciu się telewizora, chodzi mi bardziej o
„autokontrolę rodzicielską”, ograniczenia zapoznawania się
z newsami do niezbędnego minimum, które jest mi
potrzebne w codziennym funkcjonowaniu (np. o
obowiązujących aktualnie obostrzeniach), ale już unikaniu
informacji typu „wzrosła ilość zachorowań w
województwie X” lub „dramatyczna sytuacja na SOR w
mieście Y”. Tego typu informacje zazwyczaj nie mają
związku z moim funkcjonowaniem tu i teraz, a nakręcają
tylko spiralę czarnych myśli i trudnych emocji. 
Ćwiczeniem, które często polecam osobom, z którymi
pracuję (na szkoleniach i coachingowo), jest uspokojenie
myśli przed snem. Okazuje się, że najczęściej stres,
napięcie w ciągu dnia nie jest aż tak mocno odczuwalne, bo
jesteśmy w trybie codziennych działań; to adrenalina nas
mobilizuje i aktywizuje. Potocznie rozumiany stres dopada
nas wieczorem, kiedy kładziemy się spać i kiedy mózg już
teoretycznie może być spokojny - wtedy zaczyna
analizować różne sytuacje, nie pozwala nam zasnąć.
Zapraszam więc do bardzo przyjemnej wizualizacji. Polega
ona na tym, że wyobrażam sobie, iż moje myśli chowam
do skrzyni, do sejfu, do pudełka. Zamykam w bezpiecznym
miejscu wszystkie zmartwienia, wszystkie kłopoty, z
założeniem, że spokojnie mogę do nich wrócić o poranku,
ale na dziś wieczór odkładam je w bezpieczne miejsce.
Następnie, po takim wizualnym zabiegu - zamknięciu i
odcięciu dręczących myśli - mogę sobie włączyć przed
snem jakieś nagranie relaksacyjnej muzyki czy
wspomniane już ćwiczenie oddechowe. Mogę w tym celu
posłużyć się jedną z wielu dostępnych aplikacji oferujących
gotowe nagrania ćwiczeń, medytacje, bądź relaksacyjne 
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nagrania  szumu lasu, płynącej wody
czy trzaskającego ogniska. Popularną
aplikacją jest Calm
(https://www.calm.com/).

Decyzją rządu nauczanie prowadzone
jest w trybie zdalnym co najmniej do
początku 2021 roku. Jak dbać o
systematyczność i motywację uczniów,
którzy nie byli wcześniej
przyzwyczajeni do tej formy
nauczania? 

To jest wyzwanie, z którym zmagają się
nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele.
Wszyscy konfrontują się z kompletnie
nową sytuacją. Niestety
systematyczność u uczniów, jeśli nie
była wykształcona od początku nauki
szkolnej, może szwankować. Jestem
daleka od tego, by zachęcać do
mobilizowania się i korzystania z silnej
woli, bo… silna wola nie istnieje.
Skuteczność i systematyczność
potrzebujemy trenować codziennie,
żmudnie, małymi kroczkami. Zatem
nie liczmy na to, że nagle spłynie na nas
fala natchnienia i wtedy siądziemy do
nauki.  Rozsądniej jest zaplanować sobie
harmonogram działań, który będziemy
przestrzegać, stałe pory dnia, w których
realizujemy określone zadania.
Wybierzmy taką porę dnia, o której to
porze czujemy przypływ energii i
czujemy się wydajniejsi.  Ustalmy sobie
półtorej godziny, np. w blokach
półgodzinnych, z krótkimi 5-10
minutowym przerwami na regenerację 
 bezwzględnie o tej porze się uczymy.

Sugeruję wyznaczyć też dla siebie
przestrzeń do nauki, wyraźnie
oddzieloną  od przestrzeni na inne
aktywności .Dodatkowo warto ustalić z
domownikami zasady zachowania,
jakie będą sprzyjały nauce. Zdarza się,
że domownicy, czasami nieświadomie
przerywają i zakłócają tryb nauki – już
naklejenie na drzwiach kartki „uczę się
do 13.00” może być pomocne.
Postarajmy się też odciąć od innego
rodzaju „przeszkadzaczy”, które
dookoła się pojawiają – wyłączmy
telefon, zamknijmy zbędne na dany
moment zakładki i pliki w
komputerze.  
A jeśli mam problem ze
zmobilizowaniem się i odsuwam
moment startu? Tu z pomocą
przychodzi nam reguła 5 sekund
(polecam książkę o tym samym
tytule), która mówi, że jeśli masz się za
coś zabrać to w myślach albo na głos
zacznij końcowe odliczanie od pięciu i
… zabierz się za to. Okazuje się, że
organizm wiedząc, iż zbliża się ten 5
sekundowy deadline mobilizuje nas ze
wszystkich sił, żeby go zrealizować.
Zwykle w okolicach 3 - 2 czujemy już
takie pobudzenie, że coś trzeba
natychmiast zrobić. Zatem jeśli mam
trudność, żeby się zebrać, bo właśnie
przed chwilą oglądałem serial i leżę na
kanapie, ale wiem, że muszę coś
zrealizować - mogę sobie powiedzieć
w myślach „Dobra, liczę od pięciu i
wstaję”. Każdy drobny sukces, kiedy
udało mi się zrealizować to właśnie
wstanie z tej kanapy, podjęcie się
zaplanowanych działań jest ważny. To
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jest sygnał dla mnie, że jestem efektywną osobą, że
daję radę, że potrafię się zmobilizować. Naszą
wytrwałość wzmacniają też regularne treningi. I wcale
nie muszę przygotowywać się do maratonu, by
trenować wytrwałość – wystarczy skorzystać z
niezliczonych aplikacji oferujących „5-minutowe
wyzwania” (np. codzienne treningi mięśni brzucha).
Robiąc – wydawałoby się – tak banalne rzeczy
wzmacniam swoją wytrwałość i dzięki temu z większą
łatwością działam też w innych obszarach życia, np. w
nauce. 

Pojęcie „sukces” ma obecnie inną wartość niż w
latach poprzednich.  Czy bezpiecznie jest planować
swoją przyszłość, aby nie odczuć rozczarowania?

Jak już mówiłam, dalekosiężne planowanie kariery w
tej chwili, w tak zmiennej rzeczywistości jest
obarczone dużym ryzykiem popełnienia różnego
rodzaju błędów. Z tego powodu, że działając w sytuacji
niepewności, nieprzewidywalności jutra nie mamy
dostępu do wszystkich informacji, które mogłyby
złożyć się na zaplanowanie racjonalnie naszej kariery.
Dodatkowo planując i nie mogąc tych planów
zrealizować (z przyczyn od nas niezależnych)
narażamy się na frustrację.  A przecież obecnie branża
hotelarska i turystyczna stoi przed wieloma
niewiadomymi, nie znamy odpowiedzi na pytanie jak
rozwijała się będzie sytuacja na przestrzeni
najbliższych lat, które obiekty i firmy po kryzysie
zaczną na nowo rosnąć w siłę. Dlatego w kontekście
planowania zachęcam, aby skupić się na planowaniu
rozwoju swoich silnych stron, które w różny sposób
możemy wykorzystać w dalszych latach naszej drogi
zawodowej. Aby mieć poczucie kontroli nad tym, co
się dzieje i poczucie, że w jakiś sposób działamy na
korzyść naszej zawodowej przyszłości już teraz (nawet
w tych zmiennych warunkach) wybierzmy sobie kilka
rzeczy, w których jesteśmy mocni, w których chcemy
się rozwijać dalej. W pewnych  obszarach mamy już 

bazę, która daje szansę na szybki „zwrot z inwestycji” czasu i
wysiłków. Mniej czasu i wysiłku będzie kosztowało
doskonalenie, niż mozolne uczenie się czegoś od zera. A
szybszy i bardziej widoczny efekt to mniej frustracji,
rozczarowań i większe zadowolenie z siebie. To zachęca do
dalszych wysiłków.

Jak dbać o nasze nastawienie, gdy nie jesteśmy pewni
naszej przyszłości? Czy możemy sami zadbać o naszą
odporność psychiczną?

Na szczęście to jest pozytywna strona tych trudnych czasów-
one same z siebie stanowią dla nas trening odporności.
Badania pokazują, że już samo przeżywanie sytuacji
trudnych wpływa na zwiększanie naszej odporności
psychicznej. Jest wiele czynników, które składają się na
rezyliencję, tłumaczoną właśnie jako psychiczna odporność,
sprężystość, wytrzymałość. Są to zarówno nasze cechy, jak i
umiejętności, podlegające treningowi – dlatego właśnie
odporność psychiczną możemy rozwijać i wzmacniać.
Mówiłam już wcześniej o tym, że warto skupiać się na
działaniach, na które mamy wpływ, na obszarach, które
możemy kontrolować. Okazuje się, że jednym z czynników
kluczowych dla odporności jest właśnie poczucie kontroli.
Drugim czynnikiem jest zaangażowanie w działania, na
przykład określanie celów i sumienna ich realizacja, nawet
tak prostych jak wspomniane wyzwania w postaci
codziennych ćwiczeń.  Kolejną składową odporności
psychicznej jest sposób reagowania na wyzwania, na sukcesy
i porażki z nimi związane. Jeśli zmienię optykę patrzenie na
swoje porażki, zacznę je traktować jak lekcje, z których mogę
wyciągnąć wnioski i wdrażam te wnioski w życie –
zwiększam swoja odporność. Gdy przyjrzymy się wpływowi
pandemii na nasze życie, z jednej strony zabiera nam ona
wiele rzeczy; jesteśmy odcięci od naszych bliskich, mamy
ograniczoną możliwość podróżowania, a nawet czasem
tracimy pracę. Z drugiej strony to jest dar czasu, który
otrzymujemy, czasu, który możemy wykorzystać na różne
działania, realizację zaktualizowanych celów. Więc niby
trudność i porażka – ale mogę ją przekuć w sukces na innym 
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polu. Bardzo ważnym czynnikiem, o którym nie wspominałam, a ma naprawdę
ogromne znaczenie dla psychicznej odporności jest pozostawanie we
wspierających relacjach z bliskimi. I choć to pozostawanie w kontakcie z
osobami nam życzliwymi jest utrudnione przez ograniczenia spotkań
bezpośrednich, zabiegajmy o wzmacnianie więzi, wykorzystujmy każdą chwilę
na okazywanie sobie bliskości. Okazuje się, że ta bliskość ma bezpośrednie
przełożenie również na zdrowie fizyczne.  W trakcie rozmowy z osobą nam
życzliwą, kiedy jesteśmy obok niej, a szczególnie kiedy się przytulamy wydziela
się oksytocyna - hormon, który jest nazywany hormonem opieki. Oksytocyna
redukuje w organizmie skutki działania adrenaliny i kortyzolu, hormonów
stresu. To taka „gumka myszka” na negatywne skutki stresu w ciele.  Na
szczęście ludzie mają zaprogramowaną potrzebę bliskości, naturalnie
potrzebują innych ludzi, by dzielić się z nimi swoimi przeżyciami. Korzystajmy
z tego intuicyjnego „ciągu do człowieka”, rozmawiajmy, przeżywajmy wspólnie,
po prostu wzmacniajmy się wzajemnie.

Świąt pełnych chwil radości, bliskości,
wytchnienia i skupienia na tym, co ważne,

oraz pięknych, budujących przeżyć w
Nowym Roku

                                                     

                                                        Pozdrawiam, 

                                                         Aneta Okarma
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