
Zostań kobietą uWażną

Joanna Karpeta



• Zwracamy się do siebie po imieniu

• Komunikujemy się poprzez czat i głosowo

• Pytania zadajemy na bieżąco

• Jesteśmy obecne ciałem i duchem

Netykieta
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• Trenerka i coach biznesu (16 l)

• Manager i PM (9 l)

• Autorka książki „Pokochaj poniedziałki. Jak 
poradzić sobie z wypaleniem zawodowym” 

• Autorka kursów on-line „Zarządzanie sobą w 
czasie”, „Jak ujarzmić stres”, „Kształtowanie 
dobrych nawyków”, „Ze sobą na tak”
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Korpomaraton nowoczesnej kobiety

Nauka odpuszczania

Serdeczność dla siebie

Czas na relaks
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AGENDA



CZY TO JEST O TOBIE?

1. W pracy jestem ambitna i zaangażowana

2. Na rzęsach, ale dowiozę każdą rzecz do końca

3. Można na mnie polegać

4. Wielozadaniowość to moje drugie imię

5. W domu jestem ogarniaczką wszystkiego

6. Moim priorytetem jest moja rodzina/dzieci

7. Teraz nie mam czasu dla siebie, ale kiedyś…

 5



KONSEKWENCJE

✓ Przebywasz cały czas poza rzeczywistością  
(w przyszłości lub przeszłości)

✓ Nie analizujesz i nie podejmujesz świadomych decyzji, 
w co alokujesz swój czas

✓ Pozbawiasz się możliwości właściwej regeneracji

✓ Osłabiasz swoje zdrowie i satysfakcję z życia
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Jedyny dzień,  
w którym możesz coś zrobić  

jest dzisiaj
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Jesteś WAŻNA
Miej na to uważność!



BIERZ PRZYKŁAD Z BUDDYJSKICH MNICHÓW
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Odrzuć to co Ci nie służy

NAUCZ SIĘ ODPUSZCZAĆ
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Wybierz wolność

Muszę, chcę, wybieram

NAUCZ SIĘ ODPUSZCZAĆ
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Dawaj i nie oczekuj nic w zamian

NAUCZ SIĘ ODPUSZCZAĆ
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Teflonowy umysł

Po to masz dwoje uszu

NAUCZ SIĘ ODPUSZCZAĆ
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1. Odrzuć, co Ci nie służy

2. Wybieraj wolność

3. Nie oczekuj wzajemności

4. Miej teflonowy umysł



Bądź swoim przyjacielem,  
a nie wrogiem

SERDECZNOŚĆ DLA SIEBIE

Uwierz, że jesteś wystarczająco dobra we 
wszystkim, co robisz
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Akceptacja  nie oznacza „lubić” czy „zgadzać się”!

Możesz sobie wybaczyć tylko te błędy, do których 
się przyznasz przed sobą

Zasada 1

Zasada 2
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Masz prawo do własnych emocji, zachowań, błędów

Zasada 3

Zaakceptuj siebie
taką, jaka jesteś



GDY PRZYJACIÓŁKA MA PROBLEM...
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CZAS NA RELAKS*
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Relaks to czynność 
mająca dać ukojenie i odpoczynek 

i nie wiąże się z żadnymi obowiązkami



Co byś robiła mając więcej czasu 
dla siebie?
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PROCEDURA 7 KROKÓW

1. Dostrzeż/poczuj/usłysz, że potrzebujesz czasu dla siebie

2. Zdecyduj, że bierzesz czas dla siebie

3. Wybierz dobry moment

4. Zaplanuj czas trwania relaksu

5. Poinformuj otoczenie, że planujesz odpoczywać

6. Zobacz zmysłami, jak będzie wyglądał Twój relaks

7. Przejdź do relaksowania się
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KIEDY NIE MASZ CZASU NA RELAKS

✓ Zdecyduj co możesz odpuścić i świat się nie zawali

✓ Znajdź sojuszników

✓ Zacznij od 10 minut
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Jeśli spodobał Ci się warsztat wystaw mi proszę rekomendację na  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karpetajoanna/

Lub na Facebooku: https://www.facebook.com/motivados.joannakarpeta

Albo Google: https://g.page/r/Cboyi_nHcDkGEAI/review 

Dziękuję ☺ 
 

Kontakt:

mail: kontakt@joannakarpeta.pl

strona: joannakarpeta.pl

https://www.linkedin.com/in/karpetajoanna/
https://www.facebook.com/motivados.joannakarpeta
https://g.page/r/Cboyi_nHcDkGEAI/review

