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KIM JESTEM?



NA DZIŚ:

1. Wyrzuty sumienia w 
rodzicielstwie

2. Wartości, role i 
tożsamośćtożsamość

3. Twoje siły nie są 
nieskończone

4. Żyj i działaj w zgodzie 
ze sobą



Społeczna

PRESJA
OCZEKIWANIA I POWINNOŚCI

Wewnętrzna

Najbliższych



NIE NAUCZYSZ DZIECKA
WSZYSTKIEGO.

ONO MA NA NAUKĘ CAŁE ŻYCIE



TYSIĄCE RÓL, OCZEKIWAŃ I 
DOBRYCH RAD

• Dobry rodzic
• co na spacer wyjdzie, będzie mieć 

cierpliwość zdrowo ugotuje, na podłodze 
się pobawi i czytać nauczy w wieku 
trzech lat

• Gospodyni, gospodarz domu• Gospodyni, gospodarz domu
• co zarobi, urządzi, czysto i pachnąco ma 

w domu, zarządzanie budżetem ma w 
małym paluszku, w lodówce zawsze pełno 
a na ferie zorganizuje świetny wyjazd

•Kobieta, mężczyzna, człowiek
• zawsze zadbany, uczesana, z brodą 

przystrzyżoną, paszkami gładkimi oraz 
fit-figurą

• Dobry 
parter/ka, syn/córka, realizująca/
y siebie, pasje i przyjaźnie…



UCZYMY SIĘ ŻYCIA NA NOWO
BO TO, CO DZIAŁAŁO DAWNIEJ 

NIEKONIECZNIE BĘDZIE NADAL DLA NAS DZIAŁAĆ



JAKIE ROLE PEŁNISZ W ŻYCIU?

• Jakie każda z tych ról ma 
dla ciebie znaczenie?

• Jakie wartości realizujesz 
przez każdą z nich?

Mama

przez każdą z nich?

• Jaką osobą pragniesz być? 
Jakimi cechami chcesz się 
wykazywać?

Przedsiębiorczyni

Kobieta, człowiek

Gospodyni

Partnerka, przyjaciółka



ZREZYGNUJ Aby zrobić przestrzeń 
dla tego, co ważne



REZYGNUJ MĄDRZE

• Sen, jedzenie, ruch, relacje są 
niezbędne dla zdrowia.

• Rezygnuj z tego, co daje Ci najmniej 
korzyści

• Jeśli realizujesz jakieś aktywności 
nawykowo – sprawdź czemu one 
służą

• Zastępuj mniej wartościowe 
aktywności innymi, które pozwolą na 
pełniejsze realizowanie Twoich 
najważniejszych ról i równocześnie 
zaspokoją twoje potrzeby.

• Zaakceptuj niedoskonałość



WIĘKSZOŚCI RZECZY WIĘKSZOŚCI RZECZY 
NIE  ZROBIĘ



DBAJ O SWOJE SIŁY
Odpoczywaj
Stwórz swoją wioskę
Działaj jak 
najmniejszym kosztem



DZIĘKUJĘ ZA DZIŚ
1. Zaplanuj konkretne działanie 

związane z tematyką 
dzisiejszego warsztatu.

2. Zapisz się na program Moc 
Emocji z rabatem 10% -> Emocji z rabatem 10% -> 
kod MOC10

3. Odwiedź mnie na Wyspie 
Mocy

Do zobaczenia na warsztacie,
Aleksandra Mroczko


