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Odwaga nie oznacza, że się nie boisz! 
Odwaga oznacza, że mimo że się boisz to działasz! 
 
Pamiętasz 5 rzeczy, których najbardziej żałują ludzie umierający? 

1. Żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, 

a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. 

2. Żałuję, że pracowałem tak ciężko. 

3. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć 

4.  Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie ze swoimi przyjaciółmi. 

5.  Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwszy. 

 

Kiedy pozwalamy, aby nasze obawy nami rządziły to zwiększamy szansę na to, że kiedyś i my 

będziemy żałować jednej z tych powyższych rzeczy... 

Tym ćwiczeniem chciałabym Cię zachęcić do przyjrzenia się Twoim obawom, aby nimi zarządzić. 

Tak, zarządzić! 

Chodzi mi właśnie o to, że nie skupimy się tutaj na tym, jak spowodować, aby te obawy się nie 

pojawiały. One będą, ale Ty możesz je kontrolować. To w jaki sposób sobie z nimi poradzić. 

Zaczynamy! 

ETAP 1: 

Wybierz CEL/MARZENIE, o którym myślisz ale właśnie boisz się to zrobić. 

W poniższej tabeli wpisz wszystkie obawy, jakie przychodzą Ci do głowy odnośnie realizacji 

tego, o czym myślisz. 

 Potem pójdź do kroku nr 2. Określ, co Twoim zdaniem jest naprawdę źródłem tej obawy. 

Krok 1: Obawa Krok 2: Prawdziwe źródło tej obawy 

Przykład: Boję się zostawić etat i przejść na 
własną działalność 

Powód: Nie mam zaplecza finansowego, aby 
w przypadku tego, jak mi nie pójdzie mieć z 
czego żyć 

Przykład: Boję się zająć się czymś innym niż 
dotychczas 

Powód: Boję się, że muszę zaczynać od zera, 
nie będę miała autorytetu w tym co się 
znam, znów będę zaczynać od zera a ja chcę 
być już specjalistą w tym co robię 
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ETAP 2: 

Wybierz teraz z powyższej list 3 największe obawy, które w największym stopniu Cię blokują. 

Następnie napisz co najgorszego może się stać jeśli ta obawa faktycznie się zrealizuje.  

Uwaga – skup się na analizowaniu tego, co nazywasz faktycznym powodem tej obawy 
(zobacz przykład poniżej) 
 

Obawa: 

Boję się zostawić etat i przejść na swoje, bo nie mam zaplecza finansowego, aby w przypadku 

tego, jak mi nie pójdzie mieć z czego żyć. 

 

Najgorszy scenariusz:  

(czyli jeśli faktycznie ta obawa się zrealizuje – możesz tutaj naprawdę pomyśleć o najgorszym z 

najgorszych) 

Zrezygnuję z bezpiecznej pracy, moja działalność mi jednak nie wyjdzie i nie będę miała nawet 

za co zaplacić za czynsz w moim mieszkaniu. Wtedy będę musiała wyprowadzić się z tego 

mieszkania. Nie będę miała pieniędzy na codzienne życie, na zakupy. Będę musiała wrócić do 

domu rodzinnego, zamieszkać znów z rodzicami. Stracę szacunek i zaufanie do siebie, że 

poszłam za głosem serca zamiast słuchać rozsądku. Skończę na tym, że będę musiała w końcu 

łapać się pierwszej lepszej pracy, aby po prostu mieć pieniądze na przeżycie... 

 

Obawa: 
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Najgorszy scenariusz: 

 

Obawa: 

 

Najgorszy scenariusz: 

 

Obawa: 

 

Najgorszy scenariusz: 

 

 

 

Nie jest łatwo samemu realizować marzenia. Jeżeli chcesz Twoje marzenia 

realizować z moim wsparciem i grupy osób to koniecznie zobacz jaki stworzyłam 3 

MIESIĘCZNY GRUPOWY PROGRAM COACHINGOWO-MENTORINGOWY! Tym 

razem będzie tylko 20 miejsc w grupie.  
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ETAP 3: 

No dobrze. Już wyobrażasz sobie najgorsze scenariusze. Bardzo dobrze! 

Często nasze obawy i wizje scenariuszy są dużo gorsze niż prawdziwa rzeczywistość ;-) 

Co robimy dalej? Teraz musimy sobie powiedzieć co w takim razie zrobimy jak faktycznie taki 

scenariusz pojawi się w naszym życiu.  Zobacz przykład i potem zrób to dla Swoich scenariuszy. 

 

Najgorszy scenariusz: 

Zrezygnuję z bezpiecznej pracy, moja działalność mi jednak nie wyjdzie i nie będę miała nawet 

za co zaplacić za czynsz w moim mieszkaniu. Wtedy będę musiała wyprowadzić się z tego 

mieszkania. Nie będę miała pieniędzy na codzienne życie, na zakupy. Będę musiała wrócić do 

domu rodzinnego, zamieszkać znów z rodzicami. Stracę szacunek i zaufanie do siebie, że 

poszłam za głosem serca zamiast słuchać rozsądku. Skończę na tym, że będę musiała w końcu 

łapać się pierwszej lepszej pracy, aby po prostu mieć pieniądze na przeżycie... 

I co w takim razie zrobię? 

Po prostu pójdę do nowej pracy. Może faktycznie zacznę od pierwszej lepszej pracy, ważne 

abym odzyskała płynność finansową. Potem z czasem zacznę szukać innej, lepszej pracy.  

 

Najgorszy scenariusz: 

 

 

I co w takim razie zrobię? 

 

 

Najgorszy scenariusz? 

 

 

I co w takim razie zrobię? 
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Najgorszy scenariusz: 

 

I co w takim razie zrobię? 

 

Celem tej metody jest pokazanie naszemu umysłowi, że nawet w najgorszym scenariuszu 

znajdziemy rozwiązanie.  Wtedy nasz umysł mniej nas blokuje, mniej wyolbrzymia obawy, które 

pojawiają się w naszej głowie.  

Przyjrzenie się najgorszemu scenariuszowi pozwala na rozłożenie na czynniki pierwsze wielkiej 

niewiadomej w naszej głowie, które nie nazwana przeraża nas bardziej.  

Znalezienie rozwiązania nawet dla naszego najgorszego scenariusza daja nam pewność, że 

damy sobie radę, nawet w takiej sytuacji. 

I wtedy siła obawy w podświadomości maleje co pozwala nam łatwiej ruszyć do przodu. 

Powodzenia! 
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