orgazm na szczycie

ROZDZIAŁ IV

TEORIA TRZECH NÓG

Teoria Trzech Nóg mówi o tym, że potrzebujemy stabilizacji, siły
i mocnego podparcia, żeby pewnie stać i dobrze żyć. Że potrzebujemy
przynajmniej dwóch pełnych, mocnych nóg, żeby się nie przewrócić.
Teoria ta mówi też o tym, że doba ma dwadzieścia cztery godziny, i że
czas nie specjalnie można oszukać. Natomiast na pewno da się go
rożnie wykorzystać, poukładać, zorganizować i podzielić.
Trzy Nogi to bardzo szeroko pojęte: 
1. Praca i Życie Zawodowe.
2. Dom i Życie Prywatne.
3. Ja, Mój Kręgosłup i Core.
Zwykle człowiek, żeby stać w miarę sensownie i stabilnie w życiu,
potrzebuje dwóch nóg. To może być Praca i Dom. To może być Praca
i Ja. Lub Dom i Ja. Bywają takie przypadki, że ludzie stoją tylko na
jednej nodze, czyniąc ją bardzo silną, ważną i jedyną w swoim życiu.
Skupiają się tylko na pracy i życiu zawodowym lub totalnie poświęcają się domowi i rodzinie. Pozostałe nogi w są zaniku. Inna wersja to
pełne poświęcenie się nodze Ja. Tak bywa w przypadku życia duchowego czy wielkich twórców, artystów lub wynalazców.
Moja praktyka i doświadczenie pokazują, że te „jednonożne” życia
są często niebezpieczne, bo w przypadku utraty takiej nogi, niepowodzenia czy innej katastrofy, upadamy. I to z hukiem. Najczęściej
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z takiego upadku trudno się podnieść, bo brakuje innej Nogi. Bo nie
ma na czym się oprzeć.
Zasadniczo uważam, że posiadanie pełnych, aktywnych wszystkich
Trzech Nóg jednocześnie jest niemożliwe. Żeby je utrzymać i w pełni
używać potrzebowalibyśmy nie spać. A to w długim okresie słabo
wychodzi.
W związku z tym myślę, że najlepszym układem jest taki, gdy potrafimy zadbać harmonijnie o rozwój wszystkich Trzech Nóg ale w określonym zakresie. Kiedy pozwalamy im rosnąć w możliwym dla danego
okresu życia tempie, w zależności od fazy rozwoju w jakiej jesteśmy i okoliczności, jakie nas spotykają. Ważne jest aby równomiernie inwestować
czas i siły w każdą z nóg tak, aby ich wysokość i moc pozwalały nam
jak najstabilniej i najbezpieczniej stać na płaszczyźnie życia.

1. Noga Pracy i Życia Zawodowego
Ta Noga powiązana jest z naszą Pracą i szeroko pojętym Życiem
Zawodowym. Większość z nas pracuje i zarabia pieniądze, aby żyć.
Jesteśmy zatrudnieni albo prowadzimy własne firmy. Mamy określone
stanowiska, pozycję zawodową i jakiś koncept na to, jak nasza praca
ma wyglądać. Po to, by ją wykonywać, skończyliśmy określone szkoły,
studia, szkolenia i często wciąż się uczymy nowych rzeczy, bo świat
i wymagania ciągle się zmieniają i stawiają przed nami nowe wyzwania.
Podczas pracy wchodzimy w różne relacje zawodowe – czy to w hierarchii pionowej czy też poziomej. Mamy szefów i podwładnych. Mamy
współpracowników, klientów i kooperantów. Wszystkie te relacje
wchodzą w skład naszej zawodowej nogi i mają spory wpływ na to,
jak funkcjonujemy w tym obszarze.
Pracując, osiągamy pewną pozycję zawodową, markę; kształtujemy
ścieżkę kariery i cele zawodowe. Mamy określone umiejętności zarządzania, planowania, kierowania i ogarniania.
Praca, przynajmniej w moim przypadku, zajmuje dużą część życia
i to od jej profilu, statusu i stanu zależy tak moja codzienność, jak i moja
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przyszłość. To dla mnie ważna Noga. Stoję na niej pewnie i dbam o to,
aby była w jak najlepszej kondycji. Tej nodze także poświęcam dużą
część z moich dwudziestu czterech godzin.
Noga Pracy kształtuje się rożnie w różnych okresach, w zależności
od tego, w jakim momencie na Linii Życia jesteśmy.
Są ludzie, dla których Noga Zawodowa jest najważniejsza i wtedy,
gdybyśmy mieli narysować takiego człowieka, to jest on jedną wielką,
grubą, stabilną kolumną, składającą się jedynie z życia zawodowego.
Pozostałe obszary to tylko nieistotne dodatki lub w ogóle ich nie ma. Tak
bywa dosyć często. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś dostaje „strzał”
w tę Nogę a ona nagle pada. Wtedy nie zostaje nic, na czym można się
oprzeć, bo pozostałe Nogi są w stanie szczątkowym. Po prostu nie wystarczyło czasu i energii, aby je budować i umacniać przez lata. Zbieranie
się z podłogi w takim wypadku, kiedy leży się na łopatkach, jest dosyć
trudne, ale oczywiście trzeba to zrobić i jest to ładny kawałek pracy do
wykonania. Tak jak wspomniałam wcześniej – kiedy główna noga się nam
rozpada a pozostałe dwie nie były odpowiednio wykształcone – podniesienie się zwykle będzie wymagało pomocy innych osób. Przynajmniej
na początku. Dlatego zawsze warto, bez względu na to, jaką Nogę sobie
budujemy, zadbać o przyjaznych i pomocnych ludzi wokół.
Można też zadbać, żeby było optymalnie. Wtedy życie zawodowe
bardzo przeplata się z drugą i trzecią nogą, czyli z życiem prywatnym
i budowaniem Ja. Tak jest w moim przypadku. To sytuacja, kiedy bardzo lubimy swoją pracę, bo niesie ona spełnienie naszych potrzeb,
także tych głębszych, a na dodatek jest źródłem satysfakcji, i w jakimś
sensie, stanowi o poczuciu dobrostanu. Znam wielu ludzi, którzy potrafią dbać o taką równowagę. Życzyłabym tego każdemu!

2. Noga Domu i Życia Prywatnego
Poza pracą jest szeroko pojęty dom i życie osobiste. To nasz czas
prywatny, nasza rodzina i związek. Relacje z przyjaciółmi, wspólne
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wieczory, weekendy. Oczywiście, opisując to, standaryzuję pewne
rzeczy, schematy i sytuacje, bo wielu z nas pracuje na zmiany czy też
tak jak ja, która, w zasadzie, cały czas w jakiś sposób jest w pracy. Tak
jestem skonstruowana i przestałam się już ludziom z tego tłumaczyć.
Lubię wiedzieć, lubię być na bieżąco, więc, dzięki technologii, wciąż
jestem z moją pracą. Tą zawodową i tą, która wynika z mojej pasji do
pomocy w układaniu życia ludziom.
Jak zauważyłam – Noga Domu i Życia Prywatnego często silniejsza
jest u kobiet. Wynika to pewnie z potrzeby prowadzenia gospodarstwa
domowego, dbania o niego, z chęci posiadania dzieci, potrzeby macierzyństwa, syndromu budowania gniazda i z fizjologii w ogóle. Oczywiście obecne trendy i czasy, w jakich żyjemy, spowodowały zdecydowanie większy udział mężczyzn w obszarach dotychczas uznawanych za
kobiece. Ojcowie biorą urlop tacierzyński, a kobiety wracają do pracy
natychmiast po urodzeniu dzieci. Jednak, statystycznie rzecz biorąc,
ta Noga jest zwykle silniej zbudowana u płci żeńskiej. Dlatego też częściej się zdarza, że to kobiety mocniej budują sobie Nogę Domową,
a Zawodowa jest w stanie szczątkowym albo… wcale jej nie ma. Bo
„ustaliłam z mężem na początku naszego związku, że on zarabia pieniądze, a ja zajmuję się domem i dziećmi”. Takie koncepty też są piękne,
chociaż przyznaję, że to nie mój klimat. Lubię niezależność. Każdą – tę
finansową także. Zbyt wiele widziałam przypadków, głównie w trakcie
pracy z kobietami, kiedy Noga Domowa, po tym jak dzieci dorosły,
nagle upadała, a życie tych kobiet waliło się w gruzy. Przynajmniej na
jakiś czas. I często sytuacja ta przypadała na okres, którego dotyczy ta
książka, czyli na drugą połowę życia właśnie. Dzieci zaczynają powoli
wychodzić z domu, związek – „nagle i niespodziewanie” (sic!) – okazuje się bezsensownie pusty, strony decydują, że rozwiązują zgromadzenie i nagle – myk! – nie ma Nogi, która wydawała się być opleciona tyloma zabezpieczającymi linkami, że nie miała prawa się zawalić…
Do tej Nogi zaliczam też zwykle sprawy zdrowotne, o które dbamy
lub nie. To element, który, dobrze pielęgnowany, ma szanse wspomagać komfort życia nasz i naszych Nóg. Niestety, czasami może to też
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być czynnik, który z dnia na dzień, jest w stanie wysadzić w powietrze
nawet najlepszą konstrukcję. Nie mamy wpływu na wypadki i przeróżne choroby, które nas dopadają, ale bywa też, że zapracowujemy
sobie na nie solidnie i na to, że ich skutkiem nawet nasze najlepiej
pielęgnowane Nogi nagle się załamują.
Jestem praktykującą zwolenniczką teorii, że schorzenia i choroby
są wynikiem naszych nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych
i najpierw działa psychosomatyka, a dopiero potem realne schorzenia.
Oczywiście to szeroki temat, jednak wielokrotnie w pracy z ludźmi
sięgałam po wiedzę z zakresu Recall Healing7, wspomagając i przyspieszając dzięki temu proces naprawy. Dlatego uważam, że dbanie o zdrowie ciała, emocji i ducha jest kluczowe dla utrzymania w dobrym
stanie naszych wszystkich Trzech Nóg.

3. Noga Ja, Mój Kręgosłup i Core
Trzecia Noga, czyli coś, co stanowi o nas samych. Tę Nogę, według
mnie, ma każdy, bo po prostu… się z nią rodzi. Natomiast to, czy jest
ona pielęgnowana i kształtowana właściwie, zależy na początku od
naszych rodziców, bliskich, potem opiekunów i nauczycieli. Jest to
moment, w którym najłatwiej naszą Trzecią Nogę, czyli Nogę Naszego
Ja, zdeformować, zatrzymać w rozwoju na dziesiątki lat. Albo całkowicie zniszczyć. W okresie dojrzałości, kiedy już jesteśmy samodzielni,
dbanie o nią, jej ewentualna restrukturyzacja czy renowacja, zależą
od nas samych. Bywa, że jako dojrzali ludzie, potrzebujemy skonstruować ją zupełnie od nowa.
Trzecia Noga wyrasta wprost z naszego kręgosłupa. A, według mnie,
jest naszą osią, która zaczyna się w gadzim mózgu, idzie przez rdzeń,
a następnie przez kość ogonową, aby stać się trzecim i jednocześnie
centralnym punktem podparcia. To taki ogon, w jaki wyposażone były
postacie w filmie „Avatar”8 albo prehistoryczne dinozaury. Tak jak gadzi
mózg jest bezwarunkowo odpowiedzialny za nasze fizyczne przeżycie,
uruchamiając w odpowiednim momencie pokłady siły, wytrzymałości
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i odporności na ból, tak Trzecia Noga, metaforycznie rzecz ujmując,
staje się źródłem mocy i kondycji psychicznej. Gadzi mózg jest prymitywnym mechanizmem, który poprzez atak, ucieczkę lub zastygnięcie
w bezruchu, chroni nasze życie. Można powiedzieć, że Trzecia Noga
zachowuje się w podobny sposób. Kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa, sprzyjają nam okoliczności i warunki rozwoju, Trzecia Noga rośnie
i rozwija się, już od dzieciństwa dając nam dobre oparcie. Kiedy jednak
poczucie bezpieczeństwa, akceptacja czy własne terytorium są zagrożone albo gwałcone w jakiś sposób, to najpierw walczymy o tę Trzecią
Nogę. A kiedy nie dajemy rady, salwujemy się ucieczką w głąb siebie,
w chorobę lub w granie nie swoich ról życiowych. W ekstremalnych
przypadkach, kiedy przez długi czas zaprzeczamy sobie, żyjemy w niezgodzie ze swoją naturą, talentami i zasobami, ta Noga Prawdziwego
Ja zastyga w bezruchu, kurczy się, a nawet obumiera.
Trzecia Noga to kwintesencja tego, z czym przychodzimy na świat.
To zestaw darów, umiejętności, talentów, możliwości, poziomu inteligencji i wszystkiego, co nas kształtuje. Steven Covey w „7 nawykach
skutecznego działania”9 pisał o tym, że każdy z nas rodzi się z czterema
darami: samoświadomości, sumienia, niezależnej woli i twórczej wyobraźni. Lubię ten podział i według mnie jest on z pewnością składową
Ja. Samoświadomość pozwala nam dostrzegać to, co dzieje się w naszym życiu, jak to mówi moja przyjaciółka – „z rozumem w oku”. Sumienie pozwala ocenić to, co dzieje się wokół nas i odróżnić dobro od
zła. Wolna wola – wybrać i podejmować decyzje, co chcemy robić,
a czego robić nie będziemy. Natomiast wyobraźnia pozwala tworzyć
takie scenariusze życia, na które jesteśmy gotowi.
Oprócz tych wymienionych przez Coveya, przychodzimy też na świat
z wieloma innymi darami, umiejętnościami i możliwościami. Jedynie
od tego, jak układa się nasze życie, zależy, czy rozwijamy je czy też, na
przykład, zostaną one nie dostrzeżone lub zduszone już w zarodku.
Każdy z nas rodzi się dobry, mądry, wolny i niezależny. Akceptujemy
siebie na dzień dobry, szanujemy i mamy wysokie poczucie własnej wartości oraz pewność, że możemy przenosić góry. Rodzimy się z poczuciem,
że świat jest bezpieczny i wolny, a my – niezależni i mogący spełnić
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każde swoje marzenie. Mamy poczucie bycia kimś ważnym i szanowanym. To idealistyczny obraz, wiem. Ale wiem też, że czasem otwieramy
oczy, nabieramy powietrza w płuca a wtedy okazuje się, w trakcie
kolejnych dni, tygodni, miesięcy i lat życia, że to wszystko niekoniecznie tak działa i jest tak pięknie, jakbyśmy chcieli.
W dobrym scenariuszu nasze Ja jest szanowane, zauważone i pielęgnowane, a talenty dostrzeżone i rozwijane. Rodzina, opiekunowie
i nauczyciele budują nas, obdarzają swobodą i czuwają nad harmonijnym rozwojem. Stawiają nam rozsądne granice, motywują, kształcą
i pozwalają doświadczać. Nasze Ja zostaje w ten sposób ukształtowane jako silna Noga, na której możemy się bezpiecznie i pewnie wspierać. Ilu znacie takich ludzi? Ja, niestety, niewielu. Moje Ja i moje talenty zostały w dzieciństwie niespecjalnie zaopiekowane. Nie nauczono
mnie szacunku do siebie ani poważania siebie. Nie zadbano też o wiele rzeczy w sferze emocjonalnej. Kluczowe w moim życiu było wykształcenie, wychowanie i postępowanie w zgodzie z ówczesnymi normami
i systemem rodziny. Swoje Ja uświadomiłam sobie i oceniłam własnym
mózgiem, ciałem, duchem i emocjami, dopiero będąc osobą dorosłą. I to
wtedy dokonałam wyboru siebie. Stałam się taką, jaką chciałam być.
Podobnie jak ja, wielu ludzi z pokolenia czterdzieści plus nie ma dobrze
zaopiekowanej Trzeciej Nogi. Mam poczucie, że to właśnie dopiero my,
nasze pokolenie, jako rodzice potrafimy naszym dzieciom dać to, co
ważne i zadbać o ich Trzecie Nogi. Bo z własnego doświadczenia wiemy,
jak jest to istotne i jak bardzo waży na całym życiu. Popełniamy wiele
błędów, ale widać wyraźnie, że nasza świadomość jest zdecydowanie
większa, a wykorzystanie darów, o których pisał Covey, lepsze.
W tym miejscu chcę też podkreślić istotną dla mnie rzecz. Ważnym
etapem samoświadomości jest zrozumienie, że nasi rodzice wychowali nas najlepiej jak potrafili w tamtych czasach i w tamtych trudnych
powojennych, PRL-owskich okolicznościach. Akceptacja tego, jak nas
wychowali i co dali, to kolejny krok. Dla wielu następnym krokiem jest
zdolność wybaczania tego, ciężkiego niejednokrotnie, bagażu, którym
zostaliśmy obarczeni.
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Często czytam o wybaczeniu. Że to jest klucz do wielu rzeczy – do
siebie i do dobrego życia. Dla mnie tym kluczem jest zrozumienie.
Akceptację przerabiam, a wybaczanie… słabo mi idzie. Może w następnym życiu.

Serce
Gdyby zakończyć opis Teorii Trzech Nóg w tym miejscu, to zabraknie w nim czegoś bardzo ważnego. Zabraknie mianowicie serca. We
wszystkim, co robię, w każdym narzędziu i schemacie, pamiętam o tym,
że najważniejsze jest serce. Bo ono, czy to na końcu czy na początku,
ale zawsze, definiuje nasze poczynania.
Moje życie i wychowanie ukształtowały mnie tak, że… zamknęłam
swoje serce na samym początku mojej drogi życiowej. Po prostu po
to, żeby się chronić. Przez wiele lat organem dominującym i rządzącym w moim życiu była głowa. Rozum, wiedza i bardzo twarde kompetencje.
Moja mama często zresztą mówiła, że jestem „bez serca” albo że
mam „serce z lodu”. Zawsze myślałam, że to moja wina, że taka jestem.
Sporo czasu i lat terapii zajęło mi zrozumienie, że to nieprawda. Że,
na skutek różnych okoliczności i wydarzeń, moje serce w dzieciństwie
i młodości nie miało szansy otworzyć się na świat i ludzi. Dopiero jako
dorosła osoba zadbałam o swój krwiobieg i żywe, ciepłe serce.
To nie jest łatwe, uruchomić serce w środku siebie.
Rozbić betonowe i metalowe zbrojone osłony.
Bo z czasem, chroniąc serce, cementujemy się na stałe,
na amen i do imentu.
Dodatkowo – w procesie odnajdywania Nogi Ja, który to rozpoczął
się kilkanaście lat temu – okazało się, że nie funkcjonuje u mnie połączenie między mózgiem a sercem. Powoli wypracowywałam i reaktywowałam u siebie tę ścieżkę, najpierw odszukując intuicję, potem
odnajdując mądrość i marzenia. Odszukując siebie. Kiedyś pewna
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osoba powiedziała mi: „Już masz połączenie w dół, od mózgu do
serca. Teraz popracuj nad tym, aby autostrada była w obie strony”.
A więc pracuję.
Bardzo lubię rzeźbę Paige Bradley „Medytująca kobieta”10, bo pokazuje ona tę pękającą skorupę, z którą zmagam się i ja. Podobnie jak
i wielu innych ludzi.
To o co właściwie chodzi z tym sercem? Serce to czucie, odczuwanie.
To wrażliwość i, w rezultacie, uruchomienie wszystkich swoich zmysłów
na możliwie najwyższym poziomie. To spowodowanie, aby nasz krwiobieg dobrze działał. Mówię tu oczywiście o przenośnym krwiobiegu,
ale nie zaniedbujcie też tego fizycznego. Serce to miłość, witalność,
energia, chęć i siła do życia. To poczucie celu życia i bycia, to sens
i logos, o którym pisał Viktor E. Frankl w swojej książce „Człowiek
w poszukiwaniu sensu”11. To francuskie joie de vivre i amerykański fun.
Japońskie ikigai i duńskie hygge.
Próbując określić sens życia dla każdego z osobna, zaczynając
z kimś pracę, jako pierwsze stawiam często pytania: „Po co wstajesz
z łóżka? Czy jest coś, co powoduje, że ci się chce, że masz siłę, wolę,
energię i witalność? Czy, kiedy otwierasz oczy, to chcesz zniknąć, czy
też uśmiechasz się, bo jest OK, jest dobrze i zapewne coś ciekawego
cię spotka?”.
Jeżeli chce nam się zniknąć i trwa to już od jakiegoś czasu, a wokół
nikogo chętnego i właściwego do pomocy, to sugeruję, że warto poszukać rady i wsparcia fachowca. Bo zawsze warto odnaleźć to, co jest
naszym sercem i co spowoduje, że nam się będzie chciało.
Osobiście lubię stwierdzenie, które pojawiło się na jednych z warsztatów, w którym uczestniczyłam wiele lat temu. Mówi ono o tym, że
jest taki stan ducha i ciała, w którym „jestem chętna”.
Jestem znana z tego, że ogólnie rzecz biorąc, „jestem chętna”. Zazwyczaj mi się chce. Co prawda ostatnio moje „chcenie” zostało nieco
zaburzone przez proces, którego się nie spodziewałam, czyli wiek
i ograniczenia z tego wynikające. Wciąż jednak „mi się chce”.Tylko
czasami brakuje mi sił. Pracuję nad tym, co wyrzucić i ograniczyć, ale

Jesteś już w takim wieku,
że nie zdąż y sz zrobić wszy stkiego.
Czas więc zacząć wy bierać
swoje gwiazdki z nieba.

44

KARINA SĘP

też jak i gdzie ładować baterie, żeby ciągle móc zrobić to wszystko, co
chcę i tak, jak chcę. Dla mnie coraz bardziej prawdziwe jest zdanie:
„Jesteś już w takim wieku, że nie zdążysz zrobić wszystkiego. Czas
więc zacząć wybierać swoje gwiazdki z nieba”.
A wracając do poszukiwania sensu i tego, co czyni nas „chętnymi”,
przydatne w tym jest oczywiście zapoznanie się z polami i elementami
Mapy Marzeń – Mapy Celów, opisanych w jednym z kolejnych rozdziałów. Odpowiedź na przynajmniej część zawartych w niej pytań może
znacząco pomóc w znalezieniu tego, co ważne, istotne i dobre dla
naszego dalszego życia.
Chwilowo, tak na roboczo, wypiszcie sobie, co na co dzień, lub od
święta, co sprawia wam fun, radość i powoduje uśmiech. Czyli – po co
wstajecie rano? Nic się nie pojawia? Pojawia się wiele rzeczy? Każda
z tych sytuacji niesie informację. Do refleksji. Do przemyślenia. Do
przegadania i rozebrania na czynniki pierwsze.
Domykając Teorię Trzech Nóg, których posiadanie i stan wydają
mi się być kluczowe w ocenie naszej aktualnej sytuacji, pomyślcie
jakie wy macie nogi? Z czego się składają? Które macie, a które wcale
nie zaistniały? Czy wystarczy wam to, co macie? Może czas na odnalezienie albo zbudowanie od nowa którejś z nich? Może czas na Ja?
A może czas na niezależność finansową albo spełnienie zawodowe?
Albo stworzenie domu i gotowanie codziennych obiadów? A może
czas na pracę humanitarną w Indiach albo Afryce, bo to Ja nigdy niezrealizowane? A może aktualna droga zawodowa to w ogóle nie ta
Noga, tylko pomylenie pojęć i trzeba ją wymienić na inną? Na jakich
Nogach stoicie? Jaka jest ich jakość i moc? Czy to są w ogóle wasze
Nogi?
Wstańcie rano i wiedzcie, że stoicie stabilnie. Że macie siebie i swoje wszystkie Trzy Nogi. Harmonijnie zbudowane i dające wam pewne
oparcie. Że macie siłę i moc iść w życie, mieć się dobrze i robić sobie
dobrze. Postępować ze sobą dobrze dziś i każdego następnego dnia.

ORGAZM NA SZCZYCIE
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Chodzi o to, aby, wstając rano,
wiedzieć, po co się wstaje.
A kiedy już wstaniecie,
to czuć, że macie na czym stać.
Mocno i stabilnie.
Bo wystarczająco wiele zdarzy się w ciągu dnia,
tygodnia czy miesiąca rzeczy i spraw,
które wami zachwieją,
a nawet was przewrócą.
Badajcie i sprawdzajcie swoje nogi. Im jesteśmy starsi i dojrzalsi,
tym Noga Ja bardziej nas stabilizuje i pomaga. Wplatając swoje Ja
w dwie pozostałe nogi – lepiej i pewniej stoimy.
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każda kobieta jest inna

wszystkie mamy marzenia
zacznij realizować swoje!
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TWOJA MAPA MARZEN
Karina Sęp
Mapa Marzeń - Mapa Celów pokazuje
kierunek i pomaga dojść do
wyznaczonego celu. Pozwala też
na odnalezienie się w miejscu.
w którym jesteśmy. I ruszenie dalej.
we właściwą stronę.
Mapa Marzeń to narzędzie do
porządkowania życia. Pomaga przyjrzeć
się sobie w sposób kompleksowy –
zastanowić się. gdzie jestem. z kim.
w jakim otoczeniu. z jakimi ludźmi
i czy to aby na pewno jest to. czego
chcę.
Może to czas na prawdziwe. dobre życie? Na przebudzenie
i na decyzję? Czas na to, aby w końcu odważyć się żyć tak.
jak marzysz i pragniesz?

Maszjedno ącie! Odważ się i poukładąJje tak,jak chcesz!
www.karinasep.com

� facebook.com/sepkarina/

karinasep@karinasep.com

� instagram.com/karinasep.official

„Orgazm na szczycie, czyli zrób sobie dobrze w drugiej połowie
życia” to już trzecia książka, po „Mapie Marzeń – Mapie Celów” i „Ogarnij
swój dzień”, jaką miałam przyjemność redagować dla Kariny Sęp.
Jako trener, mentor i coach biznesowy, a jednocześnie właścicielka
firmy ZINK studio, pomagam klientom na co dzień w organizacji
ich firm, przedsięwzięć, a także życia codziennego. Zajmuję się też
przygotowywaniem i wprowadzaniem zmian w tych obszarach. Jest to,
podobnie jak redagowanie, nie tylko moja praca, ale i ogromna pasja.
					Grażyna Zalewska-Pawlisz
ZINK studio zajmuje się kreacją wizerunku firm, instytucji, organizacji
i produktów, a także szkoleniami, opracowywaniem i wdrażaniem
strategii firm oraz marek. Opiekujemy się firmami i prowadzimy dla
nich procesy coachingowe i mentorskie.
Na co dzień tworzymy też identyfikacje wizualne marek małych,
średnich i dużych firm z całej Polski, a także spoza niej. Nasze motto,
zaczerpnięte od Alberta Einsteina brzmi:
„Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe,
ale nie prościej”.

Orgazm zaczyna się i kończy w głowie. Te sensu stricte
są jak przebłyski w życiu, które napawają nas radością
i spełnieniem, o ile otacza nas przy tym miłość i bliskość.
Okazji do tych codziennych bywa więcej. I nie chodzi
o to, by nagle życie było orgazmem, tylko o to, żeby żyć.
Naprawdę. Do końca. Bo jutra może nie być.

Zmiany w Życiu to marka funkcjonująca na rynku od 2014 roku. W ramach projektu
prowadzę portal internetowy oraz od 2018 roku stacjonarne Centrum Zmiany w Życiu.
Celem projektu jest pokazanie spektrum możliwości w zakresie wprowadzenia skutecznych
zmian w życiu, wspieranie psychoterapii i pozytywnego nastawienia do życia. Moja
osobista zmiana zaczęła się w 2012 roku. I od tej pory każdego dnia doświadczam
jej pozytywnych rezultatów. Z moimi klientami dzielę się wiedzą i doświadczeniem,
przygotowuję plany działania oraz wspieram ich podczas procesu. Do współpracy
zaprosiłam psychoterapeutów, psychiatrów, seksuologa, specjalistę leczenia traumy,
coachów, doradców zawodowych, psychodietetyków i wiele innych wspaniałych
i spełnionych życiowo osób. Kompleksowe doradztwo z wielu obszarów życia w jednym
miejscu, gwarantuje naszym klientom skuteczność wprowadzanych zmian.
Wraz z zespołem prowadzimy usługi zarówno stacjonarnie jak i online. To pozwala
nam na dotarcie do każdego, kto jest gotowy na zmiany. Nie narzucamy gotowych
rozwiązań, ale dajemy narzędzia, dzięki którym każdy może wybrać strategię działania
najlepszą dla siebie. Jeśli:
▶

chcesz dokonać zmiany, ale nie wiesz od czego zacząć;

▶

czujesz zmęczenie i wypalenie zawodowe;

▶

chcesz odejść z korporacji, wybrać inną drogę realizacji siebie, rozpocząć własny
biznes;

▶

potrzebujesz wsparcia w już podjętych decyzjach, aby doprowadzić je do końca;

▶

chcesz zmienić nawyki ograniczające, które nie pozwalają ci pójść dalej;

▶

chcesz odbudować poczucie własnej wartości;

▶

Pragniesz zbudować swoją tożsamość, dowiedzieć się kim jesteś i co motywuje cię
do działania;

▶

Pragniesz tworzyć nową jakość w swojej firmie

Zapraszam do kontaktu.
Anna Węgrzyn

tel. 692-803-888
www.zmianywzyciu.pl
www.centrumzmianywzyciu.pl

