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Opowieść o tym, jak czerpać z doświadczeń,
uskuteczniać życiową zaradność i mieć co wspominać.



Rok.
12 miesięcy.

12 rozdziałów.
Jedna zmiana.

Powrót do początków.
Re-aktywacja marki Slow Kariera.



Czy zrezygnowałaś / eś kiedyś z czegoś ważnego?

Ja tak.
I dlatego powstał Zupełnie Stracony Rok.



We have to find a balance.
The real banalce is accepting change as change.

The extremes we could full into are thinking that "this is not it" or thinking
"there is something more".

Thinking either way deviates us from the truth.
The truth is that change, impermanence is impermanence. It really is that

simple.

- XVII Karmapa.



Dedykowane Tym,
którym wystarcza dobre światło, by dobudować resztę.



PRZEDMOWA
W dzisiejszym świecie, pełnym gloryfikacji tego, co pozornie doskonałe, nie wyma-

gające pracy i ulepszone konkretną dawką botoksu "Zupełnie Stracony Rok" jest niczym 
soda trzeźwiąca i koc z mikrofibry w jednym. 

To wołanie o prawdziwość i autentyczność, w szalenie oryginalny i pięknie językowo
sposób! To ciepły uścisk kogoś, kto mówi: "widziałam to, co przeżywasz, mam podobne 
doświadczenia, rozumiem i podaję dłoń." Wiele razy, gdy dostawałam kolejne kawałki tej 
opowieści do zanurzania się, przygotowywałam się do nich niczym do jednej z lepszych 
powieści przygodowych, a jednocześnie był w tym i niemały dramat, i komedia. 

Nade wszystko jednak jest to dokument pisany oczami wrażliwej i spostrzegawczej 
obserwatorki, która chce wprowadzić zmianę tam, gdzie sama dostrzegła jedynie marazm 
i trudności. Polecam z serca. Najlepiej przy herbacie z pomarańczą i goździkami.

Dziękuję Ci Justyno za obecność i słowa.

Manuela Serafin, wlaścicielka Przestrzeni Wyboru.
Prywatnie Przyjaciółka autorki.



WSTĘP
Bywa, że to nie my wybieramy miejsca, a miejsca wybierają czas.

Obiecywałam sobie i Czytelnikom, tego e-booka, już w zeszłym roku. Obiecywałam go 
zdecydowanie za długo, jednak nie potrafiłam przystąpić do pisania z przekonaniem „Stracony 
czas minął.“ Wciąż brakowało mi zupełnej pewności, że teraźniejszość również, w perspektywie
czasu, nie zostanie obrócona w proch strat i rozczarowań. Wiedziałam, że będę mogła podzielić
się nim ze światem dopiero w momencie, gdy stabilność nie będzie zagrożona. Cóż za błędny 
sposób rozumienia. Stabilność zewnętrzna jest zagrożona nieustannie i całkowicie zależna od 
naszych wewnętrznych motywacji. Jeśli robimy coś wbrew sobie, tracimy czas. Granica między 
eksperymentowaniem a angażowaniem się w obiektywnie wartościowe przedsięwzięcia jeszcze 
nigdy nie była dla mnie tak cieńka, jak podczas zupełnie straconego roku.

E -  book Zupełnie Stracony Rok opisuje moje doświadczenia i przeżycia związane z 
dobrowolnym i powolnym odstąpieniem od tego, co robię w życiu najlepiej i pokazuje, jak 
łatwo można dać się zwieść. „Stracony“ rok ze wstępu był stracony tylko dlatego, że 
uporczywie trwałam przy tym, co niezadawalające. 

„Puść. Jeśli jest Twoje, to wróci.“ - Mawiają. Owszem, wróci. Ale zanim wróci, wiedz, że przez 
jakiś czas będziesz pozbwiona / ny tego czegoś. Będziesz sama / sam. A ta samotność wystawi
Cię na próbę nowych warunków i nieswoich oczekiwań. Będziesz iść po zupełnie nieznanym 
terenie. Nie wiesz, jak długo przyjdzie Ci wędrować. Nie będziesz wiedział / a, gdzie znaleźć to,
co zostało (od)puszczone, ani czy aby na pewno zostanie Ci wrócone. Ryzykujesz wszystko.

Moje „coś“ wróciło. Wróciło dokładnie po roku, czterech miesiącach i trzech dniach. I 
mimo, że nie jest ze mną od wczoraj, to wciąż nie mogę się tym czymś nażyć. To coś, to pasja 
do tworzenia własnej marki – bez poczucia straconego czasu dedykowanego czyimś 
wyobrażeniom na mój temat. 

Rok, cztery miesiące i trzy dni. Dokładnie tyle zajęło mnie przetransformowanie 
przeszłości w historię. Straciłam rok. Któregoś lipcowego dnia (2017) roku zimnowodzkie 
słońce przygrzało mnie w głowę tak mocno, że postanowiłam zostawić za swoimi stopami Wieś 
Spokojną, Wieś Szczęśliwą, gdzie właśnie, razem z brzoskiniami i cukinią, dojrzewała moja 
marka Slow Kariera i spróbować innego życia.

Przez rok żyłam życiem tak drastycznie odmiennym od tego, które mogło być moje, że 
towarzyszyło mi nieustępujące poczucie straty.

Ale dziś już mój czas płynie inaczej i nie towarzyszy mi poczucie straty. To nie ja 
wybrałam miejsca, w które się zawieruszyłam, tracąc rok. To one wybrały mnie. Wybrały mnie,
bym mogła znowu wzrastać. Wyrosnąć. Jak drzewo pośród betonu. Dokładnie dziś tak się 
czuję, ostatniego dnia pisania Zupełnie Straconego Roku. Ostatniego sierpnia 2019 roku. 
Miniony czas udeptałam, oswoiłam . . . Przeszłam . . . Przeszłam tu swoje. Swoje przeszłam. 
Tyle pięknych wspomnień. Nawet w nie do końca pożądanych okolicznościach. Zaczynam 
patrzeć na przeszłość, jak na wciągającą i ukierunkowującą książkę na półce.  Te wszystkie 
zakręty mnie tu w końcu zakotwiczyły. Ciężko w to uwierzyć. To tylko jeden stracony rok, a ja 
tyle przeszłam. I na tej mojej drodze trafiałam na swoich, bo przecież „swój swojego 
znajdzie” . . .

Jest późne lato. Późne lato, które przypomina mi, że słońce będziesz wschodziło i 
zachodziło niezaleznie od tego, czy zechcę na to patrzeć.
To zadziwiające, że bratki dopiero zaczynają kwitnąć, kiedy cała reszta zrzuca już liście. Fasola 
nie ogląda się na bób, rośnie i wydaje owoce. Jeżyny rosną wespół z ciemnym winogronem, a 
jabłoń już więcej liści ma pod sobą, niż na gałęziach. Biały winogron pomachał już na 
pożegnanie brązowiejącym różom. Maliny nie przejmują się tym, że rosną małe.

Chciałabym, by Zupełnie Stracony Rok zainspirował Cię do całościowego i pełnego 
spojrzenia na miniony czas. Ten, który zamiatasz pod dywan. Ten, który nie wiesz, jak ująć w 
CV. Ten, który zbyt wiele Cię kosztował, a nie dał nic w zamian. 



Sądziłam, że ten czas mnie czegoś nauczy. I nauczył. Nie byłam tylko gotowa na tak gorzką 
lekcję. Może to był jedyny sposób, by dotrzeć do momentu, w którym jestem teraz? Może inni 
już to wszystko wiedzieli, a ja miałam dowiedzieć się ostatnia i tak właśnie się stało?

Dziękuję za wszystko, czego nauczył mnie ten czas i czego jeszcze nie wiem. 



PODZIĘKOWANIA
Dziękuję Tym, dzięki którym zrozumiałam, że nie warto przebijać głową muru.

Lepiej się o niego oprzeć i rzucić górą kilka dobrych dowodów, które mają wystarczającą moc
persfazji.

Dziękuję Wszystkim, którzy czekali na tego e-booka w nieskończoność ; )

Dziękuję Każdemu, kto towarzyszył mi na ścieżce tracenia i odzyskiwania.

Ponad to . . .

Dziękuję klientom marki Slow Kariera. Tym, dla których miałam przyjemność pracować w
latach 2015 – 2017 i obecnym, którzy są dla mnie nieprzebraną dawką determinacji i pasji.

Dziękuję mojej Rodzinie, która po dziś dzień nie do końca pojmuje czym jest freelancing, ale
daje mi spokój, bo w końcu mam też sensowny etat ; )

Dziękuję moim Muzom – Manuelii i Natalii. Trudno mi w słowie "dziękuję" zawrzeć całą moją
radość z Waszej obecności.

Dziękuję Uczestnikom moich warsztatów ze slow writingu i blogowania.

Dziękuję moim Nauczycielom, którzy rozwijali we mnie pasję pisania.

Dziękuję Wszystkim Tym, którzy sprawiają, że mogę podróżować pociągami, w których to
tworzyłam tego e-booka, jeżąc między Kato, a Wsią Spokojną, Wsią Szczęśliwą.

Dziękuję twórcom muzyki slow country. Bez tych dźwięków nie potrafiłabym sklecić tych
wszystkich stron.

Dziękuję moim Aniołom Stróżom.

Dziękuję układowi gwiazd z 30.03.2019 r.

Dziękuję Tym, z którymi wygrałam i Tym, którzy wygrali ze mną.

Dziękuję tym, których pominęłam, a który spodziewali się dedykacji.

Wdzięczności nigdy za wiele.



DLA KOGO POWSTAŁ ZUPEŁNIE STRACONY ROK?

Piszę dla tych, którzy stracili.

Czas, przekonanie, determinacje, poczucie sensu, pewność siebie, wcześniej obraną ścieżkę.

Szczególnie bliscy są mi ci, którzy zamknęli swój biznes / zrezygnowali z freelancerki, by 
poszukać szczęścia na etacie. Ci, którzy zaufali okolicznościom, zapewnieniom i faktom 
bardziej, niż samym sobie.

Moja wyobraźnia podpowiada mi taką scenę...

Jesteś, Drogi Odbiorco, w potrzasku. Nie myślisz jasno. Czujesz, że tracisz swoją decyzyjność. 
Szukasz. Drążysz. Modlisz się. Potrzebujesz impulsu. I trafiasz na Zupełnie Stracony Rok.

E-book jest darmowy, przez co jest łatwo dostępny. Po prostu go sobie ściągasz, zapisujesz na 
pulpicie czy telefonie. Masz. Sięgasz. Czytając czujesz że nie jesteś jedyną osobą w takiej 
sytuacji. Do towarzyszących Ci dotychczas uczuć, takich, jak przeładowanie, uczucie 
niewspółmiernego zaangażowania i dezorientacji, dołączają powoli momenty olśnienia, 
uwolnienia i nadziei.

FRAGMENT E-BOOKA, KTÓRY UKAZUJE DLA KOGO WARTO BYŁO GO
NAPISAĆ...

- Justyna, ale jak to straciłaś rok?! - Oburzyła się ostatnio jedna z moich Klientek, pamiętająca 
czasy wiejskiej Slow Kariery.
Ty na pewno go nie straciłaś, tylko przeżywałaś coś, co teraz umocni nas, Twoje czytelniczki.
Musisz wrócić do pisania!

Ale o czym ja miałabym pisać?
O tym straconym roku?
A o czym tu pisać?
Jedyne, co w nim lubiłam, to moje częstochowskie, rustykalne mieszkanie z lustrzaną szafą i 
balkonem.

- Przypomnij sobie czas, gdy do niego wracałaś. Skąd? - Drążyła Klientka.

- Zza parku.
Zza kufla.
Z kameralnego hotelu, z beżowymi obrusami, białymi filiżankami i kryształowymi cukiernicami 
ustawionymi przodem do drzwi, "na zachętę".
Z hotelu, w którym zarabiałam lejąc piwo na zmianę duchownym i motocyklistom.

- To napisz o tym!
- Po co?
- Po to, by inne byłe, niedoszłe i obecne biznesmanki czy freelancerki dały sobie prawo do strat
i nauki na własnych błędach. By potrafiły nawet i wyjść z własnych biznesów do świata czyichś 
biznesów. By nauczyły się umiejętności odnajdywania w sytuacjach nagłych, różnych, 
niekomfortowych. By były zaradne niezależnie od okoliczności.

Z tym argumentem nie mogę polemizować.



ROZDZIAŁ 1

O byciu szczęśliwą szczęściem z odzysku.

Witaj.

Cieszę się, że chcesz odbudować swoje straty. 

Jestem Justyna i nie powiem Ci, jak żyć.

Za to mogę Ci podpowiedzieć, jak otrząsnąć się z doświadczeń, które zdają się być zupełnie 
straconym czasem i na ich kanwie tworzyć to, co zyskowne i satysfakcjonujące.

Napisałam tego e-booka, ponieważ to było najlepsze, co mogłam zrobić, będąc tam, gdzie 
byłam, w momencie, w którym byłam i będąc tym, kim byłam.

Kiedy – mimochodem, bo pod prysznicem i w mieście, w którym dni mijają mi błyskawicznie i 
zwykle nic odkrywczego nie przychodzi do głowy– zatytułowałam już moją książkę, tytułem 
„Zupełnie Stracony Rok.”, codziennie przychodzą do mnie myśli potwierdzające, że to był 
bardzo rozszerzający pogląd czas. To był dobry rok!

No jakże – stracony?! Podarowany! Weryfikujący! Prowadzący do siebie samej!
Szłam drogami wskazywanymi przez innych i wyprowadzona w jeszcze większe pole, niż to na 
wsi. W końcu zawróciłam.

Jak mogłam wymyślić taki tytuł? O czym ja teraz będę pisać? Pozostaje mi wywlekać jakieś 
zaszłości, przykłady instrumentalnego traktowania i momenty braku?
Och, chcę napisać książkę podnoszącą na duchu. Matko i Boska, kogo? Siebie? Im dłużej piszę,
tym wdzięczniejsza jestem za czas, w którym w tak krótkim czasie popełniłam aż tyle błędów! 
No ale. Już naopowiadałam na około, za lasem i "gdzie ino", że piszę książkę. Kiedyś już 
wrócisz na swoją ścieżkę, szybko uleczysz pretensje.

Co ja tak naprawdę straciłam?!

Co straciłam, skoro zarabiałam więcej, niż wcześniej?
Co straciłam, skoro zyskałam otoczenie, którego mogłam wcześniej szukać ze świecą? Tą, 
zapalaną na ganku, na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej w intencji zrozumienia przez moje 
wiejskie otoczenie, że inteligentna i sprytna praca może przynieść takie same korzyści, jak 
zdrowe napiermandolenie się w robocie?
Co się właściwie traci, zamieszkując tuż przy miejskim deptaku, na którym rano pachnie kawą, 
a wieczorem grzanym winem?
Ile razy zadawaliście sobie pytanie – Kim był była, gdybym nie była tym kimś, kim jestem? Mi 
zostało dane odpowiedzieć sobie na to pytanie w akcji.
Najlepiej wychodzi mi bycie szczęśliwą szczęściem z odzysku. Po mistrzowsku potrafię 
pozostawić, puścić wolno, zostawić samemu sobie i z uśmiechem stwierdzić "Jeśli jest 
prawdziwie Twoje, to wróci." Puściłam. Wróciło. W postaci tej opowieści oraz re-aktywowanej 
marki Slow Kariera.

Pisząc tego e-booka, chcę Ci pokazać, że Ty możesz podobnie - jeśli tylko uznasz, że to właśnie
Twoja ścieżka. Możesz się na sobie oprzeć. A teraz, zrelaksuj się i czytaj dalej...

Skąd ten ponury tytuł?

Straciłam rok.

Wartość, jaką jest rok jest tu podany w przybliżeniu. Straciłam mniej więcej rok. Mówię o roku 
2018. Odpuściłam swój świetnie prosperujący freelancing i poszłam szukać szczęścia gdzie 
indziej - na etat. Po czasie, choć kosztował mnie wszystko, na co było mnie stać, wiem, że 
dzięki bezpośredniości, cenieniu siebie, otwartości i chęci rozwoju, można odbudować niemal 
wszystko.



Można dotrzeć do samego środka ruiny i stwierdzić "To tu. Tu zostajemy. Tu jest dobre światło, 
a resztę dobudujemy."

Jestem wystarczająco szalona, by tak powiedzieć i wystarczająco konsekwentna, by do tego 
doprowadzić.

Bywa, że sprzeczne, impulsywne i nielogiczne decyzje doprowadzają nas do klarowności, 
spokoju i porządku. Jedyne, czego nie warto żałować na tej krętej ścieżce rozwoju 
(zawodowego / rozwoju swojego biznesu), to tego, że miało się okazję poznać swoje granice, 
udowodnić sobie zaradność i zamanifestować niezależność od okoliczności. Stracony czas może
okazać się pozornie straconym czasem.

Pisząc "Zupełnie Stracony Rok", chcę Cię zachęcić do czerpania ze swoich doświadczeń. Do 
tracenia. Do tracenia i odszukiwania tam, gdzie się nie spodziewasz, że leży, że zostało 
schowane. Chcę, byś śmiał/a się z faktu, że rzeczywiście zmarnowałaś / eś czas, rozumiejąc, 
że nie jest dla Ciebie dobrym obwinianie się za korzystanie z szans i weryfikowanie 
sposobności.

Dla kogo jest Zupełnie Stracony Rok?

Szczególnie bliscy są mi ci, którzy zamknęli swój biznes, by poszukać szczęścia na etacie. Ci, 
którzy zaufali okolicznościom, zapewnieniom i faktom bardziej, niż samym sobie. Ci, którym 
chodzi po głowie rozwiązanie polegające na połączeniu etatu i freelancingu (własnego biznesu /
własnej marki / pomysłu ozwalającego dorobić). 

Moja wyobraźnia podpowiada mi taką scenę...

Jesteś, Drogi Odbiorco, w potrzasku. Nie myślisz jasno. Czujesz, że tracisz swoją decyzyjność. 
Szukasz. Drążysz. Modlisz się. Potrzebujesz impulsu. I trafiasz na Zupełnie Stracony Rok.

E-book jest darmowy, przez co jest łatwo dostępny. Po prostu go sobie ściągasz, zapisujesz na 
pulpicie czy telefonie. Masz. Sięgasz. Śmiejesz się, czytając. Wiesz, że nie jesteś jedyną osobą 
w takiej sytuacji. Do towarzyszących Ci dotychczas uczuć, takich, jak przeładowanie, uczucie 
niewspółmiernego zaangażowania, dezorientacji, dołączają powoli momenty olśnienia, 
uwolnienia i nadziei.

Jak powstawał Zupełnie Stracony Rok?

Majówka 2019 roku. Wyczekiwany, błogosławiony przez Ludzi Kochanych deszcz, który na 
dobre zaklajstrował mnie w łóżku. I moja serdeczna Przyjaciółka, Manuela, której zawsze mogę
wysłać swoje Impulsy, które później przeradzają się w opowieści, koncepty i inne konkrety. 
Poskładałam stare, pamiętnikowe zapiski, przypomniałam sobie kilka rozmów, wysłałam serie 
maili z roboczymi tytułami Manueli, a na koniec - usiadłam do pisania, otulając się kocem z 
rękawami. I jest.

Mam szansę integrować światy, które idealnie, choć w innych zakresach i wymiarach, rozwijają 
mnie i moją markę. Chcę o tym opowiedzieć, jak świat wsi - świat slow - nauczył mnie rodzić, 
pielęgnować i chronić, a świat fast - miejski - nauczył mnie ewoluować, wzmagać i 
krystalizować. Wprawdzie straciłam rok, ale dziś, pośród śpiewu kosów i pochmurności 
atramentowego nieba, dochodzę do wniosku, że dobrze się stało.

Jeśli nauczysz się błogosławić straty, będziesz szczęśliwszym człowiekiem. Znam ludzi, których 
straty, niepowodzenia i zadry złamały zupełnie. Od tych, którzy odbudowują, różnią się tylko 
tym, że nie podnoszą się z kolan. A tu trzeba podnieść się z kolan.

Jak mantrę powtarzam, że dobrze się stało.

Dobrze, choć zupełnie za prędko, bez konstruktywnego planu 'A co, jeśli porzucenie slow życia i
wyprowadzka do miasta nie wypali?', bez wizji zmian. To naturalne, że pomysły ewoluują czy 
nawet męczą swoją dotychczasową formą. Dopiero po dwóch latach, choć właściwie powinnam 
powiedzieć, dwóch zimach, bo to zimy najwięcej namieszały i wyklarowały, widzę moje 
zawodowe życie jako spokojną taflę wody. Jeszcze wczoraj chciałam pisać książkę o 
zmarnowanym czasie, ale dziś piszę ją o tym, jak dałam się porwać życiu. O tym, że warto 
zaufać nieprzewidywalności i swoim reakcjom. Choć i tak, za każdym razem, gdy myślę o tej 
"Wielkiej Zmianie", jaką była przeprowadzka z maleńkiej miejscowości do kameralnego miasta,
chcę mi się śmiać. Zupełnie, jakby nigdy wcześniej nie było w moim życiu Metropolii, 
Zyskowności i Ambicji. A jednak. Były, a ja je puściłam wolno.



ROZDZIAŁ 2

Ile wart jest rok?

Przez przerytą ziemię powoli przebijają się stokrotki i mlecze. Zakwitają całe łąki.

Minął rok. Możliwie najcięższy.

Ale przyszła kolejna wiosna.

Brązowy cukier w kawie rozpuszcza się tak samo szybko, jak przed Zupełnie Straconym 
Rokiem. W podobnym - swoim tempie, schną framugi drewnianych okien pomalowane na biało.
Miniony rok czuję, jakby był daleką podróżą. Ciężką, ale odkrywczą. Już nie jest mi przykro.

Ktoś, nie pamiętam kto, bo było to w tej pośpiesznej i wycieńczającej drodze, powiedział do 
mnie "Młoda jesteś. Za 10 lat będziesz patrzyła na ten epizod, jak na zaledwie moment." Jak 
na zaledwie moment. Może. Jednak dobrze by było mi przeżyć ten rok jeszcze raz. Uważniej. 
Na kartkach opowieści.

Na co dzień (Robiąc treningi poziomej kariery, tworząc storytelling dla marek, dostarczając 
strategie rozwoju dla biznesowych konceptów w duchu slow.) słyszę od ludzi, że był w ich życiu
taki czas, którzy uważają za nic nie wart.
Czują się nim pokrzywdzeni.
Czują, że przeżyli go dla kogoś, zamiast dla siebie albo sądzą, że w ogóle nie żyli, tylko 
świadczyli pracę / usługi.

Chciałabym z tego miejsca powiedzieć coś, co mówię samej sobie.
Coś, co mówię sobie po źle przeżytym roku. Po straconym, zupełnie straconym roku.
To dlatego przenoszę tę opowieść o Zupełnie Straconym Roku z kart dziennika, na karty e-
booka.
To dla Was.

Gdzieś przeczytałam, że tyle jest wart nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci. 
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. 
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i 
pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.

Ile wart był mój rok?
Nie wiem. Może dowiem się pisząc ostatnią stronę mojej książki - Zupełnie Stracony Rok. 
Mówią, że codziennie dzieje się coś dobrego tylko trzeba umieć dostrzegać.
A może można to dostrzec dopiero z właściwego miejsca?

Już tu jestem.
Moim właściwym miejscem jest Slow Kariera, od której nigdy nie powinnam odchodzić.

Ale taka właśnie byłam.
Impulsywna, ulegająca Autorytetom mocniej, niż własnej Intuicji, naiwna i żądna zaskoczenia.

Dziś stoję naprzeciw tej dziewczyny, wiedząc, że straty odbudowane.
I mówię jej, że niepamięć to dobra wróżka.
Zapisane można posłać dalej albo spalić.

Piszę więc. Na początek - prolog, żeby wszystko jaśniejsze było dla Ciebie, Czytelniku.
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A więc tak czuję się bocian, który po roku powraca w to samo
miejsce, czyli szczypta chronologii, która obrazuje roczne straty.

Niełatwo jest opowiedzieć po kolei o takim zamieszaniu, poczuciu niesprawiedliwości i braku 
wpływu na następstwa swoich decyzji. Choć dziś, po roku, nie rozpatruję tego etapu w taki 
sposób. Będąc w samym środku wydarzeń, za którymi nie potrafisz nadążyć, wszystko wydaje 
się inne. Nieprawdopodobne, chytre i zostawiające Cię w tyle. Możesz mieć piękne, poprawne 
życie, życie nie pozostawiające wątpliwości, życie bez zarzutu. Ale jeśli w takim życiu będzie Ci 
brakować tego, czego Ty potrzebujesz, to na nic cały ten czyjś obiektywizm i święte racje. Tak 
właśnie czułam następujące po sobie miesiące. Jakby moje życie nie należało do mnie.

Dziś, gdy patrzę na niebo przez gęstą firankę w kuchni, na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej i 
widzę, jak złota smuga w postaci samolotu szybuje przez chmury, bardzo mnie zaskakuje 
tamtejsze pogubienie. Ja też mogłam szybować? Nie mogłam. Nie poszybujesz, kiedy nie 
uzdrowisz swojej sprawczości i gdy nie spojrzysz na swoje stopy, które idą gdzieś z 
przyzwyczajenia.

Już nawet nie liczę strat.

Mija rok. A zatem tak czuje się bocian, który powraca w to samo miejsce?

Nie wyobrażam sobie, by mogło nie być, po drodze, tych wszystkich perypetii, przeprowadzek, 
wniosków. Może to właśnie to miejsce. Może to Wieś Spokojna, Wieś Szczęśliwa tak wyzwala w
człowieku akceptację. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie przeżyć tych wszystkich 
epizodów, zrywów i momentów granicznych. Nie wyobrażam sobie, żebym miała nie zżyć się z 
moją Sanghą Buddyjską. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie mieszkać w tym uroczym, 
pachnącym drewnianymi meblami, częstochowskim mieszkanku z balkonem i żyć, życiem 
rodem z serialu Will & Grace. Nie wyobrażam sobie, że nie mieszkam w regionie tak bogatym w
różnorodność, jak Śląsk.
Pisząc tego e-booka, tysiąc razy zastanawiałam się - Co teraz? Co ja powiem moim 
Czytelnikom? Powiem im, że należy brać czegokolwiek za pewnik, ale i nie skreślać zbyt 
prędko? Powiem im, że w życiu jest czas siania i czas żniw? Powiem im, że nie należy mówić 
„hop”, zanim się nie przeskoczy? Przecież to istne banały. Banały, o których ja zapomniałam na
równiusieńki rok. Więc jednak je powtórzę. Dla pewności. Może jak ktoś w książce znajdzie, to 
z większym szacunkiem podejdzie, niż jakby do własnego przemyślenia podejść miał.
Nie należy brać czegokolwiek za pewnik i nie skreślać zbyt prędko.

W życiu jest czas siania i czas żniw.

Nie należy mówić "hop" zanim się nie przeskoczy.

Patrząc chronologicznie na ten zupełnie stracony rok... W którym przecież miałam za co i czym 
żyć, a jednak czegoś mi brakowało... W prostych krokach w przepaść wyglądało tak...

1. 2015 rok. Powstaje idea mojej marki Slow Kariera. Kiełkuje, razem z grochem i miętą.

2. Chodzę boso po trawie, od czasu do czasu jeżdżę do sąsiedniej wioski wyciągnąć hajs z 
bankomatu.

3. 2017 rok. Dociera do mnie, że chcę od życia czegoś więcej.

4. Zostaję marketingowcem w jednej z czołowych firm z branży energii odnawialnej. 
Przeprowadzam się do Częstochowy. Wynajem mojego ówczesnego mieszkania jest równy 
pensji, więc tym samym gwarantuję sobie konieczność pozostawania także freelancerką.

5. Zostaję wypierdzielona z owej firmy bez ostrzeżeń, plotek ani sugestii.

6. Patrzę, jak mróz maluje obrazy na balkonowym oknie. Mieszkam z uroczym gejem, który 
ma jeszcze bardziej przechlapane, niż ja. Jest raźniej. Żyję życiem rodem z serialu Will & 
Grace. Imam się rozwoju różnych konceptów. Pewnego dnia wuj podsuwa mi info, że w mojej 



rodzinnej wsi pewna firma meblarska szuka kogoś "do biura". Jadę na spotkanie, robimy deal, 
a ja pakuję miejskie manatki. Tydzień później, gdy jestem w ich imieniu na śniadaniu 
biznesowym, ex-szefowa dzwoni do mnie i stwierdza "Nie pasujesz do nas. To by było na tyle." 
Zostawiam tam kubek z napisem "Never lose hope." Nie zamierzam.

7. Pakuję manatki z powrotem i wracam do miasta. Przekonana, że pracodawca to nie może 
być rozsądny i przewidujący człowiek, a etat to nic stabilnego, zatrudniam się jako barmanko - 
recepcjonistka pod Jasną Górą. Myślę, że bardziej infantylnie i uwsteczniająco być nie może. 
Jak wywalą mnie stąd, urażenia ambicji nie będzie. Wsiąkam, zaczyna mi się podobać ta 
branża, styl życia jaki można dzięki niej mieć i zarobki na barze. Chcę się rozwijać.

8. 2018 rok. Chcąc potraktować całą sprawę jeszcze poważniej, zatrudniam się u jednego z 
pionierów w branży hotelarskiej na Śląsku. Trafiam do korporacji.

9. Dowiaduję się, że kiedy będę w tej pracy robiła błędy, trzeba będzie mnie wymienić, więc 
wymieniam się sama.

10. Załapuję się w górskim hotelu, na sezon. Zanim wyjeżdżam, a mam jeszcze trochę czasu, 
chodzę po agencjach kreatywnych na rozmowy rekrutacyjne dla sportu.

Nikt nie chce zatrudnić dziewczyny, której CV mogło by mieć motto FUCK THE SYSTEM. Jedna 
agencja intryguje mnie najbardziej, sama chcę tam pracować, wiec pytam Potencjalnego 
Szefa, czy jak wrócę z gór, to mogę zadzwonić z zapytaniem czy wciąż rekrutują. Mogę. 
Dzwonię już po tygodniu spędzonym w górach, który okazał się fiaskiem. Decydują się na 
mnie. Udaje mi się zatrzymać moje katowickie mieszkanie. Po słodkim tango zapomnienia w 
Zakopcu i Świętach spędzonych na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej, melduję się w Agencji 
Kreatywnej.

11. 2019 rok. Zachodzi wyraźna sprzeczność w charakterze pracy, a jej warunkach formalnych.
Rozstaję się z Agencją Kreatywną.

Po krótkim czasie znajduję sensowny etat jako asystentka.

Powracam do branży marketingowej, odnawiam koncept Slow Kariery - biznesu, który, jak 
dotąd, był najlepszym, co byłam w stanie powołać.

Rok, który straciłam to czas od wiosny 2017 do lata 2018. Rok bez świadomych decyzji. 
Harmonogram szerzej ilustruje moją ścieżkę, jako freelancerka i stan rzeczy na dzień 
dzisiejszy.
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Tu jest dobre światło, resztę dobudujemy.

– Co Ty teraz właściwie robisz? - Zapytała mnie kiedyś moja ulubiona znajoma, wiecznie 
dopytująca, jak nakazuje wiejskie, zwyczajowe, dobroduszne wścipstwo. 
Niezawodna.

Za każdym razem jej zapytania bawią mnie na nowo. Zupełnie jakby za każdym razem zadając
mi to pytanie, odkrywała, że ziemia kręci się wokół słońca, a deszcz pada z góry na dół.

Jeszcze do niej nie dotarło, co robię.
Przez lata.
Choć powtarzam jej za każdym razem, że pracuję w branży reklamowej - piszę, doradzam i 
animuję.
Taki mam chleb.
Jak na wozie, raz pod wozem.
Raz u siebie, raz dla Kogoś.

Za wyjątkiem tego zupełnie straconego roku, tak właśnie jest i było.

Jej bezpośrednie, porządkujące i ciekawskie pytania są zawsze pewne.
Zawsze pewne w tych stronach.
Jak coroczna kolęda, jak zapach rżniętego drewna (we wsi jest tartak), jak kałuże w 
zagłębieniach drogi.

Przyjeżdżasz, stawiasz walizkę, wyściubiasz nogę na spacer i już, możesz się spodziewać 
Pytania Dnia.

Bez Niej, jej ciekawości, obecności i czujności, nie było by (mojej marki sprzed lat) Slow 
Kariery. Moja bohaterka. Moja katarynka z tym swoim "Ale pracujesz? Ale pracujesz na siebie?"
na ustach.

Cudowna.
Tak niereformowalna, że mogę się tylko uśmiechać.
I dalej robić swoje.
Z przerwami, ale konsekwentnie.

- Składam. - Zabrzmiała w moich myślach odpowiedź.
Wie Pani, składam zeszły rok, potrzaskany zupełnie, w logiczną konsekwencję, choć to tak, 
jakby upadek z wysokości zamienić na wdzięczny piruet. - Pomyślałam.
- To samo, co ostatnio. - Odpowiadam prosto.

Choć nie da się ukryć, że miałam przerwę w tej mojej aktywności.
Przerwę w konsekwencji.
Przerwę w robieniu czegoś najwłaściwszego - w pracy jako story writerka i twórczyni slow 
strategii rozwojowych.
Przerwę we własnej Slow Karierze.

Rok, cztery miesiące i trzy dni. Dokładnie tyle, akurat mi, zajęło przetransformowanie 
przeszłości w historię.

Straciłam rok.
- Zupełnie stracony rok. - Tak właśnie podsumowała ostatni rok moja mama.
Nietrafiona inwestycja, błędne założenia, zawiedzione zaufanie.
Dużo składowych.
Mój biznes, Slow Kariera, poszedł się jebać.
W lipcu 2017.
Na moje własne życzenie.

A teraz go odbudowuję.



I dziś czuję się, jak bohaterki książek w stylu "Smażone, zielone pomidory."
Zupełnie, jakbym weszła w zupełną ruinę, do domu bez dachu i powiedziała: "Tu jest dobre 
światło. Resztę dobudujemy."

Tu jest dobre światło.
Resztę dobudujemy.

To światło pada dokładnie tam, gdzie powinno by podkreślić właściwe linijki.

- Justyna, ale jak to straciłaś rok?! - Oburzyła się ostatnio jedna z moich Klientek, pamiętająca 
czasy wiejskiej Slow Kariery.
Ty na pewno go nie straciłaś, tylko przeżywałaś coś, co teraz umocni nas, Twoje czytelniczki.
Musisz wrócić do pisania!

Ale o czym ja miałabym pisać?
O tym straconym roku?
A o czym tu pisać?
Jedyne, co w nim lubiłam, to moje częstochowskie, rustykalne mieszkanie z lustrzaną szafą i 
balkonem.

- Przypomnij sobie czas, gdy do niego wracałaś. Skąd? - Drążyła Klientka.

- Zza parku.
Zza kufla.
Z kameralnego hotelu, z beżowymi obrusami, białymi filiżankami i kryształowymi cukiernicami 
ustawionymi przodem do drzwi, "na zachętę".
Z hotelu, w którym zarabiałam lejąc piwo na zmianę duchownym i motocyklistom.

- To napisz o tym!
- Po co?
- Po to, by inne byłe, niedoszłe i obecne biznesmanki czy freelancerki dały sobie prawo do strat
i nauki na własnych błędach. By potrafiły nawet i wyjść z własnych biznesów do świata czyichś 
biznesów. By nauczyły się umiejętności odnajdywania w sytuacjach nagłych, różnych, 
niekomfortowych. By były zaradne niezależnie od okoliczności.

Z tym argumentem nie mogę polemizować.

Fakt, z minionym rokiem już nic nie da się zrobić. Dziura, urywki i feeria przypadkowości.
Ale bywały też miłe momenty.

Na przykład taki rok temu...
Nie byłam obecna w swoim biznesie.
Byłam obecna w czyimś biznesie.
W biznesie kogoś, kto myślał szaleńczo inaczej, niż ja.
Ale i od takiej osoby można czerpać.

Czerpałam więc od Nich, czego dowodem jest mój wpis z dziennika z wiosny 2018 r.

Kwiecień 2018 r., Częstochowa, Niewielki Hotel.

- Po co lecieć, jak do pożaru? Panienka jest ozdobą tej restauracji, więc proszę z gracją. - 
Zwraca się do mnie starszy, dystyngowany mężczyzna, który wypił tylko jedną filiżankę 
herbaty, choć zapłacił za cały dzbanek.

Kiedy wychodzi, otwieram szeroko drzwi i już je takie zostawiam.
Później przez nie wchodzą przeróżni ludzie.
Błogosławią, psioczą, o drogę pytają.

Mogłabym się obrażać o to, że nie powierza mi się tutaj odpowiedzialnych zadań i że to 
wszystko takie chwiejne się wydaje.
Stoję z tą ścierką do filiżanek w dłoniach od szóstej do szóstej.
Rozkładam talerze, oni je brudzą, a ja je poleruję.
Ale weszłam w czyjś świat. To ja jestem tu gościem, nie decydentem. I albo zaakceptuję, że 
jest to świat najtańszej kawy z ledwo zipiącego ekspresu, albo mogę przejść przez te drzwi 
ostatni raz.



Za jakiś czas być może znajdę się w miejscu, które będę współtworzyć, a nie tylko tam 
pracować, ale to jest właśnie lekcja pracowania gdzieś, u kogoś, dla kogoś. Garnitury od 
krawców i sztuczne storczyki, które podlewałam przez miesiąc pracy tutaj - będąc święcie 
przekonaną, że są prawdziwe.
Nienaganność miesza się z tym, co wyszczerbione i urwane. Ale niektórym to wystarczy.

Choć może nie zawsze chodzi o to, o co chodzi mi.

Zanurzam się w światach innych ludzi, zgadując jak żyją, z tego, co i jak piją do śniadania. 
Przecież wcale nie muszę patrzeć na to miejsce przez pryzmat Decydentów. Przecież mogę 
dostrzegać to, co mnie ujmuje najbardziej. Mogę. To może być całkowicie moje. I mogę sobie 
wykroić to, co akurat mnie najbardziej zaciekawia i ma największe znaczenie. Wykroić. Tak, jak
kawałek ciasta. I zjeść, palcami, szybko, z rozkoszą. Zanim ktokolwiek zauważy, że z przyjęcia 
zniknęło najlepsze ciasto."

Składam.
Zupełnie stracony rok.
Składam w oparcie.

Tu jest dobre światło.

Resztę dobudujemy.
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Dwa lata zmian, choć poprawniej chyba było by - dwie zimy
zmian.

Piszę o tym, że straciłam rok.

Ale jak dotąd, rozmiłowana w poczuciu i celebracji straty, nie wyjaśniłam dokładnie, co było 
wcześniej i co będzie później. Po i przed. Zanim i po wszystkim.

Spędziłam rok, poza moim biznesem - Slow Karierą. Rozkręciłam go w 2015, a w 2017 
porzuciłam. Nawet nie zamknęłam, bo nigdy nie był "formalną firmą", był marką.

Jednak to szczęście do mnie wróciło dzięki układowi gwiazd z 30.03.2019. Bywa, że spotykamy
kogoś tylko na chwilę. Na niedorzeczną chwilę, w której kładzie naszą dłoń na swoje serce. 
Chwilę, w której uświadamiamy sobie, że wszystko, czego chcemy od życia to powrót energii, 
radości i celebracji.

Postanowiłam re-aktywować Slow Karierę z niezliczonej ilości powodów, które stanowią treść i 
wartości mojego życia. Chcąc wymienić kilka, fundamentalnych...

Dlatego, ponieważ mam namacalne dowody transformacji wśród Tych, którzy przeszli Trening 
Poziomej Kariery, Sesję Slow Work Managementu czy zamówili Strategię Konceptualną. 
Również dlatego, że niepohamowaną frajdę sprawia mi projektowanie tych usług i opowiadanie 
o nich. No i backstage... Backstage realizacji, podróży, projektowania i ewoluowania marki. 
Ludzie, zakręceni i oddani temu, w co wierzą.

Z jakimi powodami zaczynałam? Chciałam, żeby Świat zostawił mnie w spokoju. W 2015 roku, 
gdy proponując ówczesnemu realizatorowi nazwę mojego bloga, napisałam maila "A weź, 
wpisz Slow Kariera. Może zeżre." Zżarło. Sprzedawało się, jak ciepłe bułeczki. Inspirujące hasła
wizerunkowe, strategie naprawcze, konsultacje rozszerzające punkt widzenia... Takie były 
początki.

Na początku biznesu.

Na początku moja marka opierała się na zupełnej swobodzie, dowolności, luzie. Tak, pewnie 
teraz się uśmiechasz i twierdzisz, że dopełnieniem tej sielanki byłaby informacja, że chodziłam 
boso po rosie i karmiłam się malinami. Dokładnie tak było. Byłam freelancerką - hippiską. 
Tworzyłam slow strategie rozwoju marek i redagowałam treści dla kobiecych marek. Swój dzień
zaczynałam od medytacji pod śliwą i kawy w przepastnym kubku. 
Byłam urzeczywistnionym snem o porzuceniu modelu pionowej kariery, czyli kariery, która 
buduje stabilność materialną, daję prestiż i pozycję społeczną. Praktykowałam karierę poziomą
- opartą o styl życia, relacje i naturę. Dziś nadal ją praktykuję, tyle, że nie w tak ekstramalny 
sposób. W sekcji "E-BOOKI" na mojej stronie, wkrótce będziesz mogła / mógł przeczytać tę 
historię, podyktowaną porami roku, mądrościami Ludzi Kochanych i smakiem dojrzałych, 
fioletowych winogron.

Na zakupy do wiejskiego supermarketu nosiłam torbę z napisem "Jestem bezrobotna, ale sama
się utrzymuję.", woziłam się po okolicznych kawiarniach z moim ulubionym Klientem - 
producentem indyjskich mebli i niemal co niedziela prosiłam w Kościele Boga, żeby ta sielanka 
się nigdy nie kończyła.

Poza swoim biznesem.

Jednak pewnego dnia przestało mi to wystarczać. Chciałam innej energii - miejskiej, 
rozświetlonej, najlepiej w rytmie disco. Przeprowadziłam się do miasta i zostałam 
marketingowcem w branży energii odnawialnej. Odeszłam nie z własnej inicjatywy. Nagle 
zostałam bez rozgrzewającego etatu i bez doenergetyzowującego freelancu. Znalazłam się 
zupełnie poza czasem. Czułam się tak, jakby diagram mojego bycia serca nagle pokazał linie 
poziomą. Wciąż chciałam pozostać w środowisku biznesowym, jednak nie czułam się na tyle 
sprawcza i twórcza, by robić coś, co wypływa ze mnie. Zatrudniłam się więc jako 
recepcjonistka w przytulnym hoteliku w kameralnym mieście, by przemyśleć i odpocząć po 
zawirowaniach. Hotelarstwo obudziło we mnie dawną, socjologiczną pasję - przyglądałam się, 



dostrzegałam, interpretowałam. Dobrze mi było na backstage biznesu, mam niezliczoną ilość 
anegdot do opowiadania i inspiracji na niejedną książkę.

Nauczyłam się wstawać na 6.00 rano, polerować sztućce i nie ufać sfrustrowanym ludziom.

Byłam buddystką pracującą w hotelu pod Jasną Górą i kroiłam pomidory na śniadanie ludziom, 
którzy szukali Prawdy i Wsparcia w Bogu.
Ta ścieżka, choć ciekawa, okazała się dla mnie zbyt wyczerpująca i nieopłacalna.

Sądziłam, że w mieście wojewódzkim w tym fachu będzie bardziej opłacalnie i mniej 
przewidywalnie. Było. Ale i tak, prędziutko odechciało mi się brać udziału w wyścigach w 
kategoriach - kto od ilu godzin nie spał, nie sikał czy nie widział własnych dzieci.

Chcąc od tej branży "więcej i więcej", a już na pewno - fanu i hajsu z końcem 2018 roku 
przyjęłam propozycję wyjazdu do nowoczesnego i designerskiego hotelu w górach, by pomóc w
sezonie.

Przez ten cały czas moja aktywność, jako story - writerki i slow stratega była wyciszona, 
jednak nie porzuciłam tego całkowicie. Funkcjonowałam w branży marketingowej, jako 
niezależny konsultant i od czasu do czasu pojawiałam się na rozmowach rekrutacyjnych w 
branży marketingowej - dla sportu.
Jedna z tych rozmów okazała się kluczowa. I choć poszłam na nią z informacją "Zależy mi tylko
na zorientowaniu się w warunkach i oczekiwaniach. Przeprowadzam się w góry na trochę. Moje 
walizki stoją już w progu." , to finalnie znalazłam się właśnie w tej Agencji Kreatywnej.
Wróciłam w pełni, na 100 %, do branży marketingowej. 
W sekcji E-BOOKI na mojej stronie będziesz mógł / mogła wkrótce sięgnąć po e-booka 
"Freelancerka wraca do pracy.", materiał o łączeniu własnej marki i pracy na etacie.

Tutaj i teraz.

Dziś liczy się dla mnie zarówno tworzenie, jak i budowanie. Już kilka razy próbowałam stworzyć
własną markę na nowo, imając się różnych konceptów i wyrazów, jednak uznałam, że najlepiej 
będzie wrócić do Slow Kariery.
Slow = powoli, rozważnie, ewolucyjnie.
Kariera = wzrost, zabezpieczenia, rola.
Slow Kariera z 2019 jest inna, niż ta z 2015 czy 2016. Rozkwitła, uschła, została wyrwana, 
wykiełkowała znowu.
Opierając się na spójności i konsekwencji można wiele osiągnąć, ale najważniejsze to nie 
odchodzić za daleko od siebie - nie niszczyć się, nie iść na niepotrzebne kompromisy, nie 
wtapiać się w warunki.
Wystarczy robić to, co jest dla nas ważne, adekwatne i potrzebne.

Nie poleciałam na Bali, by mężczyzna, wyglądający, jak Yoda przepowiedział mi przyszłość. 
Pozostawałam tam, gdzie byłam. Podążałam za tym, co ma dla mnie życie. "Zrobiłam koło", 
choć nie wynalazłam go na nowo. Okrążyłam dookoła wszystko to, co znałam i to, co pozornie 
wydawało się mądrzejszym wyborem. W dalszej części książki, w rozdziale 'Poruszaj się w tym,
co jest.', dzielę się z Wami radą bardzo ważnej dla mnie Istoty. To właśnie Ona, odwożąc mnie 
do mojego mieszkania nad księgarnią, powiedziała do mnie 'Spróbuj poruszać się w tym, co 
jest.'

Spróbowałam. A później stwierdziłam, że ten rytm, zasady i otoczenie są zupełnie nie dla mnie 
i zbudowałam nowe fundamenty.
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Nowe fundamenty, czyli o tym, że dłużej tej lipi, co skrzypi.

Tak do mnie kiedyś powiedział Gość w Przytulnym Hoteliku, sam z siebie. Dokładnie tak to ujął 
- Człowiek powinien być, jak lipa. Jeśli ktoś podłamać się da i elastyczności nauczy – to 
przetrwa i wichurę. A jak ktoś niezłomny całe życie, trwa, stoi jak to drzewo, co się naginać nie
nauczyło, to go porządna wichura zmiecie. Panienko miła, dłużej tej lipi, co skrzypi."

No tak. A więc nie na próżno dawałam się naginać. I skrzypiałam. Uginałam się, na 
kompromisy szłam, leciałam z wiatrem. Początkowo chciałam być niezłomna i wytrwała na 
przekór. Zupełnie niepotrzebnie, bo jak sobie pomyślę, że by mnie miało z korzeniami wyrwać, 
to podziękuję. Giąć się wolę, uskakiwać, wiatru uczyć. Skrzypiałam - marudziłam, sensu 
szukałam, kłóciłam się co rusz.

Skrzypię do dziś. I mam nadzieję, że dłużej mi. Będzie. Dane. Dostrzegać.

Takiego pana, klienta, co to elastyczność wychwala ponad wszystko. A kiedy już dom na wsi 
będę miała, swój, to lipę posadzę. Posadzimy. I pamiętać będziemy, żeby wiatry witać z 
pokorą, o życiową elastyczność dbać z uśmiechem.

Czekaj na wiatr. Otwórz mu szeroko okna. A nóż, głowę przewietrzy, nowe pojmowanie 
przywieje?

Zważywszy na to, że mojego e-booka kieruję do Klientów i Sympatyków mojej marki - Slow 
Kariery - pozwolę sobie teraz przedstawić nowe wartości mojej marki. Tych wartości uczę 
moich Klientów. To one zapewniają mądry, elastyczny rozwój.

ENERGIA

To właśnie energia zaprowadziła mnie ku reaktywacji mojej marki. Elektryzująca, 
magnetyzująca i harmonijna. Czy slow może być energetyczne? Oczywiście. Slow to wibracje. 
Pozostaje poczuć, jakich każdemu z nas potrzeba.

WEWNĄTRZ - STEROWALNOŚĆ

Jeśli motywacja, to tylko ta idąca od środka, w pełni spójna ze scenariuszami podyktowanymi 
przez okoliczności.

DOBROSTAN

Celowo - dobrostan, nie luksus. Za dobrostanem idzie spokój i dążenie, które pozwala 
przekładać energię na zaspakajanie potrzeb. Luksus może być dostępny, a dobrostan jest 
praktykowany.

INTEGRALNOŚĆ

Spójność i konsekwencja sprawiają trwałość.

PRZESTRZEŃ

Słowo "przestrzeń" poznałam dzięki związkom z buddyzmem. Zauroczyło mnie. Zrozumiałam, 
że chodzi (mi) o przestrzeń. O przestrzeń na realizacje, płynność, doświadczanie. 

ADEKWATNOŚĆ

Wolność od pretensjonalności i niezweryfikowanych oczekiwań. Mądre zaangażowanie. Spokój, 
który towarzyszy właściwym ukierunkowaniom.

Zapraszam na slowkariera.com.
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O niedziałaniu.

Rok niedziałania, tak, jak należy. A wiedziałam, jak działać należy, bo wcześniej działałam 
sprawnie. A jednak powiedziałam słodkie 'TAK' brakowi zmian.

Dopiero dziś, po roku, widzę, że istnieje różnica między stagnacją a stanem constance. 
Stagnacja jest umniejszająca i ograniczająca, a stan constance to płynność i stałość.

Za długo zaczynałam swój poniedziałek bez impetu. W slow nie chodzi o to, by codziennie 
poprawiać efektywność, mierzyć postęp, weryfikować rezultat. W slow chodzi o to, by 
wyważyć. Wyważyć, ale nie lekceważyć i nie zasilać. Prawdą jest, że nie tylko z zamieszania, 
tempa i spięcia coś wychodzi. Pozwól, by coś się wyklarowało z Twojego spokoju.

Z niedziałania, które jednak nie zamienia się w stagnację. Wyważ. Zauważ, poczuj i włącz się 
wtedy, gdy usłyszysz, że to już. Wskocz do tego pędzącego pociągu!

Ja przez ten mój stracony rok, czułam podświadomie, że dla mnie czas zbierania, krzepnięcia, 
dobierania. Właśnie takiego czasu potrzebowałam. Nie stałam w miejscu, badałam teren.

Milion razy zadawałam sobie pytanie czy to jest czas przyśpieszania czy czas parzenia kawy i 
witania słońca! Warto sobie czasem pozwolić na usilne niedziałanie.
Nawet nie miałam tego bieżącej świadomości, ale faktem jest to, że dobre stany i momenty 
sukcesów są zawsze wynikowe. One są następstwami konsekwencji, przeobrażeń, 
transformacji. Nie dzieją się tak po prostu.

One są sumą naszych momentów granicznych. To był rok momentów granicznych. Ich sumy.

Różnych momentów, momentów o różnej wadze i nasyceniu. Takich, w których orientujemy 
się, że zostają naruszone nasze granice. Takich, w których czyjaś postawa sprawa, że nie 
chcemy już wracać do tego, w co jeszcze "wczoraj" angażowaliśmy się z uśmiechem.

Każdy z nas ma swój moment.
Moment, który nas zatrzymuje, funduje nam niedowierzanie, oburzenie, poczucie krzywdy.
TEN MOMENT, w którym decydujemy się to (współpracę, pracę, projekt) przerwać.
TEN MOMENT, w którym jeszcze nie urywamy i nie kończymy, ale już szukamy alternatywy.

Uwielbiałam przez ten rok pracować z Niewłaściwymi Ludźmi. Lubiłam ich podglądać w 
momentach granicznych, a szczególnie w sytuacjach, które nigdy nie powinny mieć miejsca.

Dlaczego? Otóż dlatego, że to mi wiele oszczędziło. To mi oszczędziło niepotrzebnego zachodu, 
nietrafnego zaufania, wkładania serca w coś, co i tak nie zostanie docenione.
Wolę, jak wszystko wyjdzie na wierzch.

Przez ten rok niewłaściwego działania, przez ten rok NIEDZIAŁANIA, pracowałam z różnymi 
ludźmi. Z oszustami, których mam za co cenić. Z bezszelestnie nieprzewidywalnymi, którzy na 
zawsze będą mieli u mnie tytuł Nauczyciela. Z tymi, którzy mimo braku profesjonalizmu, woleli
robić coś na własną ręką, niż mi zapłacić. Z doprawdy, różnymi.

I miejsce, w którym jestem, zawdzięczam tylko wewnętrznemu dystansowi.
Cokolwiek niesprawiedliwego zostało powiedziane bądź zrobione jest tylko wynikiem czyjegoś 
widzenia świata.
Nie mojego.
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Czułam, że będę tęsknić, czyli o początkach pozostawiania
odchodzenia od siebie samej.

Jedno się kończy, drugie zaczyna – wszystko zaś następuje po sobie. - Myślałam sobie w 
ostatnich dniach mieszkania na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej, gdy Slow Kariera jeszcze 
widniała i nawet spływały do mnie zapytania o współpracę. Datuje się to na lipiec 2017.

Będę tęsknić.

Będę tęsknić za niedzielnym zapachem rosołu unoszącym się w powietrzu na drodze, którą 
jeździłam rowerem do kościoła.

Będę tęsknić za nieśpiesznymi porankami z kawą i promieniami słońca.

Będę tęsknić za tym całym folklorem – rajstopami do odkrytych butów, reklamówkami na 
zakupy, wystawaniem na drodze, przed domami, ‚żeby kogoś spotkać’.

Będę tęsknić za życiem, które w niedzielne popołudnia koncentruje się wokół wiejskiego 
supermarketu.

Będę nawet tęsknić za tymi krzywymi komentarzami pod sklepem, gdy szła m sobie, Bogu 
ducha winna, po wódkę do herbaty.

A najwięcej chyba za tym poczuciem, gdy wiem, że po przebudzeniu nic nie muszę zrobić, a 
wszystko mogę.

O tych tęsknotach wiem dziś, na dwa tygodnie przed przeprowadzką. Następne dojdą po 
tygodniu, inne po miesiącu i kwartale.

Wiedziałam, że będę tęsknić. Napisałam nawet w dzienniku, że . . . "To były dwa wspaniałe lata
na Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej. Po prostu teraz, powoli, czas na coś innego. Ostatnie dni są
doskonałą lekcją ciągu przyczynowo – skutkowego. Obserwuję swoje (i nie tylko swoje) słowa i
życzenia, dzięki tym obserwacjom widzę, dokąd mnie doprowadziły. Jak słusznie zauważył D – 
gość, który doskonale zna moje najlepsze strony – już dawno mogłabym być na prosperującej 
posadzie, tymczasem ja wycieram się po jakichś niekorzystnych rozwiązaniach. Nie zależało mi
na tym, zwyczajnie. Tak zwyczajnie. Dopiero teraz, powoli, zaczyna mi zależeć na takim życiu. 
Wcześniej lubiłam życie bez poczucia obowiązku, robiłam coś spontanicznie i na zupełnym 
luzie. Szło. I będzie szło dalej, po drodze z regularnością, stabilnością i opłacalną ekonomiką 
życia. Ale będę tęsknić."

Tak właśnie myślałam, wyprowadzając się ze Wsi Spokojnej, Wsi Szczęśliwej w 2017 roku. 
Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, żeby mnie odwieść od tego rozsądnego ruchu. Z resztą - 
kto by się wtedy spodziewał, że właśnie to najrozsądniejsze posunięcie okaże się taką klapą?

I przyjdzie mi co rusz ładować się w sytuacje, które nie będą miały na mnie dobrego wpływu?

Jak się później okazało, tęskniłam jeszcze za miliardem rzeczy. A najbardziej, za wygodą i 
niekoniecznościami.

Niemniej jednak, musiałam zobaczyć ten etap z różnych perspektyw, przeliczyć straty i mieć 
wolny wieczór 30.03.2019r...

I być dziś tutaj, gdzie jestem.
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Poruszaj się w tym, co jest.

Zaufaj temu, co się wydarza.

Poruszaj się w tym, co jest. - Kiedyś dostałam taką radę, gdy szłam z przyjaciółką miejskim 
deptakiem. Pachniało lemoniadą i lodami. Zaufaj temu, co się wydarza. - Powtarzało się wtedy 
sobie w środowisku, w które wrosłam. To był dobry czas. To był czas, który pozwolił zmienić 
moją stałość. Zrywy i miotanie też uczą równowagi i zaufania do siebie.

Patrz wyraźnie, bo być może gdzieś jest otwarta furtka. Otwarta furtka nie musi od razu 
oznaczać ukierunkowania na wybranie tej drogi. Otwarta furtka to otwarta furtka. Możesz mieć
otwartą furtkę i stopy wciąż w tym samym miejscu.

Ktoś dla mnie ważny idealnie ujął to całe szaleństwo w kilkanaście zdań Buddyjskiego Mistrza. 
Musimy akceptować zmianę jako zmianę i stałość jako stałość. Nie powstrzymywać się przed 
tym, co się wydarza, a reagować na to. Nie interpretować wydarzeń, jako znaczące, jeśli nie 
okazują się znaczące z czasem. Widzieć sytuacje takimi, jakimi są, ale czuć całym swoim 
sercem, wsłuchując się w intuicję.

Trzeba poruszać się w tym, co jest, ale nie dać sobą manipulować.

Trzeba poruszać się w tym, co jest, ale nie mieć złudnej nadziei.

Trzeba poruszać się w tym, co jest, ale nie trwać w naiwności.

Trzeba poruszać się w tym, co jest, ale poważniej traktować to, co na papierze, niż to, co w 
zapewnieniu.

Trzeba poruszać się w tym, co jest, ale nie stawiać się na przegranej pozycji.

Trzeba porszać się w tym, co jest, ale mieć na uwadze swoje bezpiezeństwo, stabilność i 
szacunek do siebie. One nie stoją w sprzecznością z wolnością.

Ufaj temu, co się wydarza, ale poznaj motywacje ludzi, którym cokolwiek powierzasz.

Ufaj temu, co się wydarza, ale otwarcie i odważnie reaguj na pustosłowie.

Ufaj temu, co się wydarza, ale zastanów się od czasu do czasu, czy interesy Twoje i tym, 
którym ufasz nie stoją w sprzeczności.

Ufaj temu, co się wydarza, ale miej świadomość, że zgadzanie się na to, co wydarza się dziś, 
będzie miało swoje przełożenie w przeszłości.

Ufaj temu, co się wydarza, ale umiej nazwać szansę szansą, a nadużycie nadużyciem.

Ufaj temu, co się wydarza, ale nie idź na przekór swojej mądrości.

Dziś wiodę życie, które jest poruszaniem się po tym, co jest. Brodzeniem, docenianiem. 
Robieniem dwa kroki w tył i jeden w przód. Najlepszym, co się może wydarzać. Tym, co się 
wydarza.
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Nie pozwól sobą wodzić.

To, na czym schodzi nam życie, to właśnie próby odnalezienia się w nim. Na wsi tchnęłam w 
markę życie, a w mieście tchnę w nią styl. Wciąż jestem pełna rozgraniczeń i wewnętrznych 
sprzeczności. Targam to moje rozgraniczenie, wciąż woże je w walizkach, plecakach, torbach i 
siatkach. Moja marka, Slow Kariera jest właśnie taka. Jasna, ale niespokojna swoją 
wrażliwością na zmiany.

Za mną rok utrat, odrzuceń i rezygnacji. Aż trudno uwierzyć, że można znieść aż tyle 
niepewności, ułożyć w całość aż tak wiele przeskoków. Wyprostować aż tyle zagięć. Zacząć, 
wrócić, poprawić. Przyjąć. Chwycić.

Naprawdę to Wszystko zdarzyło się tylko w 2018 . . . ?
Można aż tyle unieść?
Można być w tylu aktywnościach, rolach, sytuacjach . . . ? Można aż tak mocno się rozproszyć, 
zagubić, oddać, poddać?
Można być w takim zupełnym wirze?
Można. I można z tego czerpać.
Można, ale dopiero wtedy, gdy znów poczuje się płynność, sprawczość i spokój.

Wybieramy tymczasowe rozwiązania, a później z zaskoczeniem identyfikujemy w sobie 
frustracje, rozczarowanie czy też odnotowujemy jakiekolwiek braki.
Tacy właśnie czasami jesteśmy.

A Ty? Jakie tymczasowe rozwiązania wybrałaś / eś dla siebie?
Dlaczego okazało się nietrafne?

Dla mnie każde z tych tymczasowych rozwiązań było wejściem w ogień i wyjściem bez 
szwanku.
Jeśli znajdziesz coś, na czym Ci zależy - odrodzisz się.
Jeśli tylko odzyskasz czas, który Ci zabrano - przebudzi się w Tobie właściwie wołanie.
Dostąpiłam przebudzenia i odrodzenia. I choć brzmi mi to teraz górnolotnie i śmiesznie, w jakiś
sposób zostałam pobłogosławiona świadomością, że mogę sięgać po to, co rzeczywiście 
stanowi dla mnie wartość.
Dlatego tak ważna pozostaje dla mnie praca zgodna ze swoimi wartościami, stylem życia i 
priorytetami.
Nawet jeśli właśnie coś weryfikuję / pracuję dla eksperymentu, w dalszym ciągu mam na 
uwadze wizję końca.

Nie szkoda Ci czasu robić cokolwiek?

Jak się czujesz z poczuciem, że jesteś kimkolwiek, kto może zaraz zostać kimś zastąpiony?
Na ile i co takiego (Jakie doświadczenia?) czerpiesz ze swojej aktualnej zawodowej sytuacji?

Obiecałam sobie poznać pracę z przeróżnych perspektyw.
Należę do osób, które wolą się pozytywnie rozczarować, niż przykro zaskoczyć.
Byłam już (uwięziona) na ostatnim piętrze wieżowca z własną tabliczką na drzwiach realizując 
swoje zawodowe fantazje.
Byłam już zatrudniona "po znajomości", co ludziom jawi się jako dopust Boży, a u mnie 
skończyło się to szokującą rezygnacją.
Byłam twórczynią własnej marki, co było równocześnie spełnieniem marzeń i oceanem 
pułapek.



A Ty?

Byłeś / aś już w wystarczająco wielu miejscach, żeby z pełnym przekonaniem
stwierdzić, że do niektórych z nich nie pasujesz?

Zdążyłeś / aś wycofać się z czegoś, czego w pełni doświadczyłeś / aś?
Czy Twoje życie w pracy i poza pracą to dwa różne stany / doświadczenia?

Pewnie teraz myślisz o tym, że płytko podchodzisz do tego tematu. Łatwiej jest zgodzić się z 
czymś, co brzmi przekonująco, niż samemu zweryfikować swoje motywacje i możliwości, jakie 
daje dane zajęcie.
Na ile podchodzisz do swojej pracy metodycznie, spójnie i perspektywicznie?



ROZDZIAŁ 11

"Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem
niezbędnym.", czyli o wiośnie 2018, która rozkwitła mi

równowagą.

Jak to się dzieje, że zaczynasz robić coś zupełnie nowego?

Z marszu. Z marszu, bo czasem marszem idziesz na swojej drodze zawodowej. Jesteś 
zdecydowana na jedną opcję, ale już kątem oka i kciukiem w telefonie rozpatrujesz inną 
ewentualność. Ja swoją „inną ewentualność” pamiętam dokładnie.

Szłam wtedy ulicą, na której kiedyś mieszkałam. Kameralne miasto, wszędzie blisko, okazała 
wieża pośrodku. Szłam nim, przytłoczona i niemal podtopiona oceanem kosztów. Świadoma 
tego, że brakuje mi stałych źródeł dochodu, które by mnie cieszyły i budziły moją pełną 
aktywność. Przetrącona czyimiś decyzjami, które mi na życiu ważyły, choć przypuszczałam od 
dawna, że jednak finalnie niekorzystny kształt przybrać mogą.

Winna. Winna temu, że determinantem dobrych zmian, była zła decyzja finansowa. 
Zdecydowana co do tego, że nie mogę angażować się w coś, na czym stracę czas i nie zarobię 
pieniędzy. Choć tam też byłam. I chyba stamtąd wracałam, szczerze mówiąc. Wtedy.

I nagle rzuciło mi się w oczy ogłoszenie "Zatrudnię do pracy w hotelu pod Jasną Górą."

Jak to się dzieje, że coś się zmienia, inaczej układa, aż wreszcie stabilizuje?

To na pewno wymaga zaufania do siebie i biegu zdarzeń. Jeszcze dzień wcześniej martwiłam 
się, z czego zapłacę zobowiązania. Piętrzyło się wszystko, strach, czas, wątpliwości. A później 
przyszła płynność, przestrzeń i pomoc. Kiedy mocno trzymasz stery i wiesz, dokąd płyniesz, 
zyskujesz duże prawdopodobieństwo, że jednak dopłyniesz tam, gdzie chcesz i zamówisz 
drinka z palemką przy plaży.

Nie chciałam zbyt wiele. Nie chciałam bogactwa, tylko spełnienie i utrzymanie. Przyzwyczajona 
do życia w luksusie własnych wyborów, na wolności i do egzekwowania własnych ustaleń, nagle
znalazłam się na zupełnie obcym terenie. Czułam, że jeszcze niejedno mnie zaskoczy, ale 
dobrze będzie.

I codziennie mnie coś zaskakuje.

Z czasem zatrudniłam się w tym hotelu z ogłoszenia.

Pamiętam takie jedno popołudnie. To chyba był maj. Hotel pod Jasną Górą. Kieliszki nad 
barem, przygotowane lśniły równo. Obrusy w restauracji wisiały w miarę równo. Za stołami 
siedziała grupa rozmodlonych ludzi. Wstał ksiądz, uśmiechnął się i złożył ręce.

"Nie dawaj mi bogactwa, ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym." - Powiedział.

W białej sukience i ze srebrną tacą w dłoniach zamarłam na chwilę. Praca w hotelowej 
restauracji jest bardzo intensywna, niemniej jednak, gdy trzech modli się w imię Jego, On tam 
jest, więc zatrzymaliśmy się w restauracyjnym pośpiechu wszyscy, by uszanować modlitwę 
naszych Gości.

Chwilę później, na srebrną tacę, zbierałam miseczki po gorącym rosole i myślałam sobie, że 
może to, co niezbędne – wystarczy? Może nie ma co się rościć, zachwycać i domagać? 
Dostajesz (prezent, pokarm, gotowość do współtworzenia) nawet, gdy nie szarpiesz się z 
domaganiami. Może tak naprawdę otrzymanie czegokolwiek więcej ponad to, co miało by Ci 
służyć, jest zbędne?

Życie potrafi być piękne, kiedy odpoczywasz od znaczących wyzwań, zobowiązań i celebracji 



swoich osiągnięć. Życie potrafi być piękne, kiedy nie myślisz o standardzie, spełnieniu i 
wydźwięku tego, czym się zajmujesz. Także wtedy, gdy nie przeliczasz wszystkiego w tak 
obsesyjny sposób. Życie potrafi być piękne, gdy się zwyczajnie angażujesz.

Tamtego dnia, po usłyszeniu tej modlitwy, dałam sobie rok.

Dokładnie rok później piszę tego e-booka.

Dałam sobie wtedy rok na to, by dostawać, zwyczajnie się angażować i przyjmować. Rok, by 
być bardziej obecną, w tym, co robię, aniżeli tylko to organizować, podkreślać i firmować 
własnymi uczuciami. Nie chcę być swoją własną wizytówką. Bycie „kimś” bardzo mnie 
zmęczyło. Na tamten moment wiedziałam, że przez 3 ostatnie lata byłam kimś, kto stawiał na 
niszę, innowację, wyjątkową jakość. Wciąż na to stawiam. Tyle, że nie tylko na to. Nie traktuję 
tego (slow marketingu, treningów poziomej kariery i bycia autorką), jak czegoś 
fundamentalnego. Daleka jestem od myślenia, że cokolwiek jest dla mnie fundamentalne.

Tamtego wieczoru zapisałam w dzienniku: "To, co się teraz dzieje w moim życiu zawodowym, 
jest wystarczająco ciekawe. To, że mogę realizować swoje zawodowe przypuszczenia, marzenia
i zwyczajne obowiązki, jest wystarczająco ciekawe. Być może za rok okaże się, że dokądś 
doszłam właśnie tą drogą i czegoś dokonałam i mogę podpisać się pod czymś ważnym i 
złożonym. Nie robię czegokolwiek bez powodu, finalnie moje aktywności składają się w 
wiarygodną i kompetentną drogę."

Mija rok. Dziś podpisuję się pod tym e-bookiem.

Spokojnie.

Ostrożnie.

Czy Ty na dzień dzisiejszy wiesz, pod czym będziesz mogła podpisać się za rok?
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Twój "jeszcze jeden dzień", zanim zrezygnujesz z tego, co jest dla
Ciebie ważne.

Któryś czerwcowy dzień, wpis z dziennika.

"Jest środek neonowo-zielonego lata. Oczy mnie bolą od intensywności barw, od nie-szarości. 
Wieś Spokojna, Wieś Szczęśliwa. Tutaj niebo zawsze było takie niebieskie, trawa taka zielona, 
a słońce takie złote? Zawsze…?

Wyrwałam się stąd, naprawdę. Wyrwałam się z korzeniami, które nawet lubiłam. Nawet 
szpinaku nie podarowuje się z korzeniami, tylko bez. Korzenie powinny uschnąć od słońca i 
wiatru. Liczy się TERAZ, ono jest najcenniejsze. Moje korzenie przypominają mi o tym, że nie 
wzrośniesz tam, gdzie ktoś podlewa Cię sceptycyzmem, wątpliwościami i drwiną.

Musisz być, jak nasiona, targane, rozsiewane i ogrzewane wiatrem. Jak czysta kartka, po 
której zaczynają wędrować mrówki.

Zdejmuję laćki i idę przez tę neonowo – zieloną trawę. Na stopach mam odciski po kilku 
intensywnych dyżurach w hotelu przy przyjęciach. Mam odciski, zupełnie jakbym odbyła 
pielgrzymkę po Uzdrowienie, Dobry Wybór i Słuszność. A to daleka droga. Jedyne, czego 
naprawdę potrzebujesz, to nauczyć się zostawiać za sobą różnorodne doświadczenia i przeżycia
oraz wypracowywać precyzję w swoich działaniach. Nie trzeba, byś potrafiła więcej.

Rok.

Nie zawojowałam świata, a na stopach mam odciski jakbym odbyła pielgrzymkę po 
Uzdrowienie, Dobry Wybór i Słuszność. Po tym roku wiem, że dobrze jest czasami zmienić 
wszystko, zacząć od nowa, zaprosić do swojego życia zupełny początek. By iść dalej, trzeba … 
iść. Po prostu iść. Po śladach przeszłości i po nadziejach z przyszłości. Po trawie, która bije 
niemal neonowym blaskiem zieleni. Iść, mimo odcisków. Iść. Iść po nowe odciski."

To ten neonowo – zielony świat zostawiłam za sobą, zostawiając za sobą to, co było dla mnie 
ważne. Naturę, spokój, własny rytm. To wszystko okazało się do odzyskania. Komplementarne.
Wzajemne. Uzupełniające.

A Ty, co zostawiłaś / eś za sobą?

Stoisz przed wyborem czegoś ważnego dla siebie?

Przed wyborem odpuszczenia tego, bądź zatrzymania?

Pamiętaj, że możesz stracić i odzyskać.

Kiedy stracisz, do czego będziesz tęsknić?

Jaki "jeszcze jeden dzień" będziesz chciała / chciał zatrzymać?

Jeszcze jeden dzień nieśpiesznego witania słońca?

Jeszcze jeden dzień sadzenia róż?

Jeszcze jeden dzień przyglądania się jak czarny kot wygrzewa się na stercie siana?

Jeszcze jeden dzień jedzenia maślanych ciasteczek i popijania herbatą z pigwą, w towarzystwie



‚zachodzących się ugrzać’ sąsiadów?

Jeszcze jeden dzień przyszywania ozdób do starego, ukochanego płaszcza?

Jeszcze jeden dzień zagrzebywania się w koc, kiedy za oknem sieka zimnym, przedwiosennym 
deszczem?

Jeszcze jeden dzień w wełnianych, fuksjowych skarpetach?

Jeszcze tylko jeden dzień.

Jaki dzień?



ZAKOŃCZENIE

Nie chciałam pisać wzruszającego zakończenia, które miało by udowodnić, że poukładałam 
największy bajzel. Po prostu, tracąc ten rok, nauczyłam się nie podejmować krzywdzących dla 
siebie decyzji i Tobie, na koniec, życzę tego samego. 

Straty biorą się z niewłaściwego oszacowania, z hasania w ogień, ze sprzeczności między 
oczekiwaniami, a tym, co możemy dostać. 

Mam tylko kilka przemyśleń podsumowujących – Dokładnie weryfikuj, co możesz otrzymać i na
co zostanie przełożone Twoje zaangażowanie. Nie rezygnuj z myślenia, co Ty możesz od siebie 
dać i jaka jest ogólna, obiektywna wartość tego, co się wydarza. Interpretuj, czerp, szukaj 
znaków. Staraj się zrozumieć, ale mądrze reaguj na to, co już jest ewidentne i co przeszkadza. 
Prostuj, wycofuj się i nie obawiaj przekreślać. 

Zawsze uważałam, że lepiej jest coś stracić i odbudować od nowa, niż tkwić w poczuciu 
niesprawiedliwości i zablokowania. 

Pamiętaj, to Ty determinujesz swoje działania i nie jest Ci potrzebny spektakularny znak ani 
nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Potrzebne Ci jest tylko przyjrzenie się poczuciu własnej 
wartości i ukierunkowanie. 

Z życzeniami otwartości, ostrości myślenia i odwagi w weryfikacji.

Justyna.
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