
Ja i moja
wartość 



ZAUFANIE DO
SIEBIE

WIARA WE
WŁASNE SIŁY

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

PEWNOŚĆ
 W RELACJACH

Poczucie własnej wartości składa się z czterech
różnych obszarów, które trzeba pielęgnować 

jak kwiaty w ogrodzie. 



Jesteś gruby!

Jesteś
gadatliwy!

Jesteś
głupi!

Jesteś
niezdarą!

Zdarza się, że ludzie w stosunku do nas używają różnych etykiet,
 np. „Jesteś… brzydki, chudy, zły, nerwowy, złośliwy”.

 
 Kiedy słyszysz zdanie, które zaczyna się od „Bo ty jesteś…” i jest to 

dla ciebie przykre, możesz powiedzieć zdecydowane i stanowcze STOP! 
 

Być może trudno w to uwierzyć, ale gdy ktoś nas ocenia, nie chodzi 
mu wcale o nas, tylko o jego osobę. To znaczy, każda ocena wynika 

z ukrytych uczuć, pragnień lub potrzeb osoby, która kieruje do nas swoje
słowa o nas. Gdy ktoś mówi ci: „Jesteś brzydka”, ma w sercu ukryte

pragnienie posiadania takiej rzeczy jak twoja, np. „Też chciałabym mieć
taką sukienkę”.

 



Niczego się nie boisz...

Nigdy się nie mylisz...

Czujesz się swobodnie wszędzie i z każdym...

Jesteś szczęśliwy/a...

Jesteś silniejszy/a od innych...

Zawsze wiesz, czego chcesz...

Masz same dobre oceny...

Ludzie cię podziwiają...

Podobasz się dziewczynom/chłopakom...

Jesteś uprzejmy/a wobec wszystkich...



Wszystkie stwierdzenia są fałszywe! Nie ma takiej osoby, która nigdy się 
nie myli, niczego się nie boi i zawsze czuje się swobodnie. Każdy czasem się

myli, to normalne, zwłaszcza kiedy uczymy się nowych rzeczy! Każdy od czasu
do czasu się boi, to nic wielkiego! To pozwala nam nauczyć się ostrożności. 

Nie zawsze czujemy się swobodnie, a to pozwala nam lepiej oceniać sytuację.

Rozwiązanie:



Na poczucie własnej wartości wpływa
wiele czynników, poznaj je!



POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA...

Mam swoje
miejsce 

w świecie.

Mam
prawo być

sobą.

Czuję się
dobrze 

w swoim ciele.

Lubię
siebie.



POZNAJ SIEBIE!
Gdy zakładasz czyjeś buty, nie leżą one na twojej stopie tak dobrze jak twoje. Dlatego nie warto udawać

kogoś, kim się nie jest. Każdy z nas jest wyjątkowy - nasze ciało składa się z miliardów komórek!

     Żeby poczuć się bezpiecznie, czuć się dobrze w swoim ciele, najlepiej jest je poznać...



ZAUFANIE DO SIEBIE...

Mam
prawo 

do inności.

Mam prawo
mówić "nie".

Mam prawo
wybierać.

Mam prawo
do własnego

gustu.



Jestem ważny (a)

tylko dlatego,

 że jestem.

PEWNOŚĆ W RELACJACH...

Mogę
podchodzić
do innych.

Mam prawo
prosić, dawać,

dostawać 
i odmawiać.

Każda osoba
ma swoją
wartość.

Inni mogą mnie
kochać.

Mogę się
przyłączyć?



WIARA WE WŁASNE SIŁY...

Próbuj! 

Idź do przodu!

Nie od razu 

wszystko się

udaje, trening

czyni mistrza!

 Odwagi! 

Jesteś

wystarczająco

dobry!

Pomyśl o sobie

dobrze! 



Pomyśl, jakie wyzwania czekają cię
w najbliższym czasie? 

Co możesz zrobić, aby im sprostać?

 



Pamiętaj!

Nie od razu wszystko się udaje,
trening czyni mistrza!

 Pomyśl o sobie dobrze! Próbuj!    
 Idź do przodu! 

Jesteś wystarczająco dobry! 


