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21 dni dla Kobiecości 

 

Zapraszam Cię na kilka minut codziennych refleksji, by docenić i 

zachwycić się kobiecością! 

Zachęcam Cię do wydrukowania tej książeczki i spisywania swoich 

przemyśleń. Jeśli znasz kobiety, które mogłyby z niej również 

skorzystać, prześlij im ją śmiało. 

Zapraszam również na bloga www.zblyskiemwoku.pl,  gdzie piszę o 

tym jak mądrze Kochać Pracować i Odpoczywać. 
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Być kobietą – co to dla mnie znaczy? 

 

Prowadziłam kiedyś warsztaty, na których panowie wypisywali uwielbiane u pań cechy 

– pojawiały się tam łagodność, piękno, wrażliwość i inność (fizyczna, psychiczna). Dla 

mnie łagodność jest właśnie wyróżniająca - umiejętność widzenia różnych punktów 

widzenia, ciepło i zrozumienie. Pamiętam, żeby być łagodną też wobec siebie.  

 

Czym jest dla Ciebie kobiecość? Czy doceniasz swoje kobiece cechy? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Ciało – którą część lubisz u siebie najbardziej? 

 

Na początku przygody z prowadzeniem szkoleń usłyszałam, że kiedy mówię coś bardzo 

ważnego układam usta w dziubek. Walczyłam z nim długo, a teraz widzę takie same 

minki u mojego synka. I polubiłam swój dziubek. Jaki masz stosunek do swojego ciała? 

Którą jego część lubisz najbardziej, chętnie eksponujesz? Doceń dzisiaj te części 

swojego ciała! Możesz to zrobić przez dodatkową troskę (nie siedź tyle przed 

komputerem, jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla swojej pupy i prostych pleców) albo 

podaruj sobie masaż, ekstra dawkę kremu i czułości. 

 

Jak docenisz dziś swoje ciało? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

http://www.zblyskiemwoku.pl/


Kochać. Pracować. Odpoczywać                    Kasia Frużyńska                     www.zblyskiemwoku.pl  

 

 

Kobieta, którą podziwiasz 

 

Mentorka, przyjaciółka, a może ktoś nieznany osobiście, obserwowany z daleka. Jaką 

kobietę podziwiasz? Która kobieta dodaje Ci energii, nawet może o tym nie wiedząc. 

Może dzisiaj jej o tym powiesz, napiszesz maila? Za co ją podziwiasz? Zwykle to takie 

cechy, za którymi tęsknimy, których nam brakuje i nasz podziw pozwala nam wzmocnić 

się mimo niedostatków. 

 

Za co podziwiasz tę kobietę? Daj jej o tym znać 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Emocje, które Cię wspierają 

 

Chciałabym poznać kobietę, której nikt nie zarzucał, że jest „rozemocjonowana”, ma 

humory przed okresem albo tuż po nim (a zmiany hormonów w miesięcznym cyklu to 

różnica kilkuset procent!), że buzuje złością „bez powodu”. Ale nasze emocje często nas 

też prowadzą. Gdy lubimy kogoś od razu, znajdując z nim nić porozumienia, kiedy złość 

sprawia, że sprzeciwiamy się, gdy coś jest nie w porządku, bronimy słabszych, 

decydujemy się na zmianę, szukamy wsparcia. Słuchasz swoich emocji? Są Twoim 

sprzymierzeńcem czy czasem je zagłuszasz? 

 

Jak się dziś czujesz? Co mówią Ci te emocje? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Ważne relacje 

 

„Jesteś średnią pięciu osób, z którymi najczęściej spędzasz czas" powiedział Jim Rohn 

milioner i pisarz. Jaka byłaby Twoja średnia? Czy przebywasz z osobami, które Cię 

wzmacniają? Mobilizują do działania? A może przeciwnie, ściągają w dół, spotkania z 

nimi wysysają z Ciebie energię. Zadbaj dziś o ważne dla Ciebie relacje. Zadzwoń lub 

odezwij się do kogoś, z kim dawno się nie widziałeś, a kto jest dla Ciebie istotny. 

Podziękuj mu za to, że jest w Twoim życiu. 

 

Jakie osoby są dla Ciebie ważne? Kiedy ostatnio im o tym mówiłaś? 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Relacje z kobietami 

 

Odkryłam niedawno nowy wciągający serial „Małe kłamstewka” o grupie mam w 

małym miasteczku, które knują intrygi przeciwko sobie aż dochodzi do zbrodni. Tak 

niestety jesteśmy często postrzegane, jako rywalki zazdrosne o wygląd, o to, która z nas 

jest bardziej zapracowana, niezastąpiona, która jest lepszą matką. A ty jak 

doświadczasz relacji z bliskimi Ci kobietami? Mamą, siostrą, przyjaciółką? Jaki jest Twój 

kobiecy krąg znajomych? Wspieracie się w nim, czy raczej rywalizujecie. Kibicujesz 

kobietom w Twoim otoczeniu, mądrze radzisz, gratulujesz szczerze sukcesu a może 

patrzysz z zazdrością?  

 

Ćwiczenie anty-zazdrościowe na dziś: uciesz się z czyjegoś sukcesu, pogratuluj i doceń 

kobietę z twojego otoczenia. Za dobrą pracę, cierpliwość, starania albo ładne buty 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Relacje z mężczyznami 

 

Czy możliwa jest przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Nawet jeśli takiej nie 

doświadczasz, to na pewno masz w swoim otoczeniu lub w głowie panów, którzy mieli 

na Ciebie wpływ, są dla Ciebie ważni. Ojciec, brat, nastoletnia miłość, mąż, może 

kolega, który umie Ci doradzić w rozterkach, a kiedy trzeba naleje Ci wódki?:) Jak 

doświadczasz swojej kobiecości z mężczyznami? Rywalizujesz, chcesz być jak oni, a 

może uznajesz, że w pewnych sferach po prostu jesteście różni?  

 

Jaką siłę czerpiesz od mężczyzn ze swojego otoczenia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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 Twoje kolory 

 

Jakimi kolorami się otaczasz? Co one mówią o Tobie? W moim życiu królowały jak 

dotąd trzy palety barw, spójne ze zmianami w życiu. Okres nastoletni to czerń, brązy i 

beże, trochę buntownicze, trochę nijakie, jak poszukiwanie swojej drogi. W dorosłości 

pokochałam błękit. Wiem, że mi w nim do twarzy, daje mi mnie spokój, odpowiada 

temu, co znane i zrównoważone w życiu. A w czasie ciąży i macierzyństwa polubiłam 

eksperymentowanie – czerwienie, róże, fiolety – kolory odwagi, próbowania nowych 

rzeczy i kobiecości.  

 

Jakie kolory królują u Ciebie? Jakie emocje w Tobie wywołują? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Urodowe sztuczki 

 

Każda z nas chyba lubi coś podkreślać i odsłaniać, a inne rzeczy zakrywać i 

tuszować. Ja bardzo często wybieram sukienki – proste, kobiece, wygodne. Czasem 

przylegające do ciała, innym razem zwiewne, z zapasem materiału zależnie od 

potrzeb. I koniecznie z takich materiałów, których nie trzeba prasować. I dużo śpię – 

to prawda, że to najlepszy kosmetyk. Reszty dopełnia zestaw małego naukowca w 

łazience – kiedy trzeba pokrywam się lekkim makijażem, któremu niestraszna noc z 

wstawaniem do Malucha 

 

Jakich sposobów używasz, żeby poczuć się piękniej? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twoja intymność 

 

Może się starzeję, ale gdy widzę dziewczynę w spodenkach, które odsłaniają ćwierć 

pośladka, to jestem zadziwiona. Jeśli taki jest objaw bycia staroświeckim, to dobrze, 

mogę być staroświecka. Bo moje pośladki ogląda tylko jeden facet. A nawet jak z 

nim nie byłam, to nie chciałam żeby je oglądali inni. Bo czułość i intymność są dla 

mnie najpiękniejsze, jeśli są dla kogoś jednego. Nawet dla kogoś, kogo jeszcze nie 

ma, na przyszłość. Bycie tylko dla niego. Zachowywanie takich kawałków ciała, 

które tylko on widzi. Takich myśli i spojrzeń, które są tylko dla jednej osoby i na osobny 

czas. 

 

Masz taką część siebie tylko na wyłączność? 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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 Twoje granice 

„Ile zarabiasz?” pyta znajomy, „Kiedy drugie dziecko?” zagaduje wujek. Wczoraj 

mówiliśmy o granicach cielesnej intymności, ale takie same granice mamy wszyscy 

w głowie. Czy czasem nie pozwalasz, by inni je przekraczali? Odpowiadając na 

pytania, na które nie chcesz, marnując czas z toksycznymi osobami, pozwalając, 

żeby ktoś wchodził z buciorami w Twoje życie. W psychologii mówi się o 

prawidłowych granicach, kiedy są elastyczne ale i wyraziste (np. mam swój krąg 

znajomych, ale jestem otwarta na nowe kontakty). Gorzej, jeśli są nazbyt sztywne, 

rozmyte albo ich brak (np. mówię każdemu kto chce słuchać o swoich problemach 

w małżeństwie albo nie mówię nikomu i nie radzę sobie z nimi….).  

 

Jakie są Twoje granice? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twórcze życie 

 

Wszystkie kobiety, które znam, są na swój sposób twórcze albo szukają sposobu, żeby 

swoją potrzebę twórczości realizować. Tworzą zgrane zespoły, prowadzą biznes, 

szyją, szydełkują, projektują piękne stroje i wnętrza, pieką ciasta, rodzą i wychowują 

dzieci, tworzą wspaniałe rodziny, piszą książki, organizują przyjęcia i spotkania, na 

których można wyśmiać się za wszystkie czasy, albo budują wspólnoty ludzi z tymi 

samymi pasjami.  

 

Za czym tęsknisz? Co chciałabyś stworzyć? Jak dbasz o swoje twórcze życie? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twoje rytuały 

Czasem dzień zaczyna się spokojnie, a czasem jak u mnie dziś krzykiem dziecka i 

śmieciami, które wysypują się z kosza. Ale są jednak takie miłe momenty, które 

staram się podtrzymywać. Wspólne śniadanie z Mężem, ulubione seriale w piątek, 

prowadzenie wdzięczniczka albo witanie się przez okno z nowym dniem razem z 

Dziedzicem, kiedy się budzi rano. Masz swoje rytuały, które porządkują Ci dzień? 

Albo przynajmniej zmniejszają chaos? Poranna kawa, wieczorna kąpiel? Coś 

przyjemnego tylko dla siebie?  

 

Co zrobisz dziś dla siebie miłego?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Kobiecy Krąg 

 

Ostatnio uświadomiłam sobie, ze należę do wielu kręgów kobiecych – grupa Mam, 

grupa dziewczyn z byłej pracy, z którą spotykamy się co miesiąc, dziewczyny z 

obecnej pracy, z którymi czatujemy i spotykamy się na dobrym jedzeniu, Klub 

Książki tak się złożyło, że akurat kobiecy. To wiele osób, z którymi można dzielić swoje 

pasje, radości i smutki.  Wiesz, że taka grupa obniża poziom stresu i sprawia, że 

jesteśmy zdrowsze? Więc jeśli jeszcze nie masz, to warto poszukać  

 

Masz takie kobiety, z którymi dobrze się rozumiesz? Może założysz jakiś Klub? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Przyjmij komplement 

 

„Ładna sukienka” „A wyciągnęłam starą z szafy, ledwo się mieszczę” „Dobrze 

poprowadziłaś to spotkanie” „Ludzie byli współpracujący”. Znasz takie rozmowy? 

Ktoś Cię chwali, a ty umniejszasz swoje zasługi. To jakaś nasza dziwna kobieca 

przypadłość, nie znam mężczyzny, który tak robi!  

 

Podziękuj dziś za komplement i nie komentuj. Jest Twój! Naciesz się nim, bo 

zasłużyłaś! 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Poproś o docenienie 

Wczoraj przyjmowałyśmy komplementy, a dzisiaj wersja zaawansowana – prosimy o 

komplement, docenienie. „Co? - pomyślisz sobie może - mam się dopraszać? 

Przecież ludzie powinni zauważyć”. Nie zawsze widzą. Sama kiedy sprzątam w domu 

(czego nie lubię robić) albo gotuję, domagam się docenienia moich starań i 

wyciągam do Męża rękę do ucałowania. I nawet jeśli lubię gotować, to jeśli 

potraktowałby to jako moją powinność, jedyne co by się we mnie zagotowało to 

krew (taka kobieca przekora). Lubię to robić, dopóki mój wysiłek jest doceniany. 

Nie traktuj tysiąca rzeczy, które robisz codziennie jako oczywistych, doceniaj sama 

siebie i proś o docenienie w tym, co jest dla ciebie ważne. W pracy, w domu, od 

przyjaciół („Jak ci się podobał mój raport? Powiedz mi coś miłego, pochwal mnie, 

potrzebuję dziś tego”) 

 

Kogo dziś poprosisz o docenienie? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Ciało i zdrowie 

Zaczęłam ostatnio bardziej regularnie się ruszać, czasem jest to spacer z synkiem, 

czasem ćwiczenia z You Tuba (uwielbiam „Trening na bosaka” i „Trening dla mam” – 

sprawdź koniecznie). Ze swoim zboczeniem Excelowym zrobiłam nawet wykres, ile 

minut ruszam się dziennie. Czasem jest on bliski zeru, czasem strzela wysoko w górę, 

ale średnia jest zadowalająca. Traktuję siebie z łagodnością. Są dni lepsze i gorsze. 

Ale nawet w najbardziej leniwy dzień, pamiętam o tym, żeby się chociaż chwilę 

przeciągnąć przed pójściem do łóżka. Pięć minut dla moich pleców zawsze znajdę! 

A jak Ty traktujesz swoje ciało i zdrowie? Testujesz jego wytrzymałość, siedząc kolejną 

godzinę przed komputerem, choć czujesz, że boli Cię szyja? Zjadasz resztki po 

rodzinie w pośpiechu? Zrób dziś coś dobrego dla swojego zdrowia. Spacer, jabłko 

zamiast słodkiej buły (choć wiem, są takie dni, kiedy ratuje nas tylko słodka buła) 

Dbaj o siebie! 

 

Co dobrego zrobisz dziś dla swojego zdrowia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Radość życia 

 

Kiedy ostatnio śmiałaś się do łez albo bawiłaś się spontanicznie? W sytuacjach 

stresowych jedną z pierwszych rzeczy, z których rezygnujemy jest zabawa i pasje. Co 

sprawia, że wraca Ci radość życia? Taniec, muzyka, seks, a może spotkania z 

przyjaciółmi? Jak często z tego rezygnujesz, bo praca, pranie, zmęczenie? Co 

chcesz wspominać po latach? Posprzątany dom, czy spotkania, które dodały Ci 

energii? 

 

Co zrobisz dzisiaj z prawdziwą radością? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twoja Kobieca Siła 

 

Z niektórymi zdolnościami jest łatwiej, pomaga nam biologia – wielozadaniowość w 

pracy i wielowątkowość w rozmowie (nie zawsze dobre:), rozumienie uczuć, troska o 

innych. O niektóre walczymy – uczymy się nowych umiejętności, języków, 

zarządzamy po kobiecemu zespołami i swoim czasem. Co jest Twoim Talentem? 

Twoją mocną stroną? Czy używasz jej w pełni? A może chciałabyś odkurzyć jakąś 

swoją umiejętność – zapomnianą, zakopaną? Jak się ma Twoja Kobieca Moc? 

 

Co jest Twoim Talentem? Jak go wykorzystujesz? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twoja Misja 

W języku japońskim istnieje słowo „ikigai”, które oznacza „powód, dla którego 

wstajesz rano”. Nie ma w nim natomiast słowa określającego przejście na emeryturę. 

Liczba stulatków w tym kraju przekracza średnią dla innych krajów i często do końca 

życia pozostają oni aktywni tak jak rysownik Hayao Miyazaki, twórca studia Ghibli i 

autor pięknych anime, który pierwszego dnia po zapowiadanym od dawna 

odpoczynku…. przyszedł porysować do studia. Czy znalazłaś już swoje „ikigai”? 

Może jesteś świetną szefową, spełniasz się jako mama albo piszesz, pomagasz 

ludziom? Misja to szumne słowo, ale warto się natrudzić, żeby ją znaleźć.  

 

Wiesz już, po co jesteś na świecie? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Twoje Marzenia 

 

Z czym kojarzy Ci się słowo „marzenie”, z czymś niepoważnym i dziecinnym? 

„Marzenie ściętej głowy”, „Możesz sobie pomarzyć” mówimy czasem z 

pobłażaniem. Prosimy dzieci, żeby rysowały marzenia i opowiadały o nich, a Ty? Czy 

jeszcze marzysz? Nam marzyła się kiedyś podróż do Japonii, trochę ciułaliśmy i 

wyruszyliśmy. I wiesz co? Żadna z naszych obaw („za drogo, zgubimy się, nie 

zrozumiemy napisów”) się nie sprawdziła, a nasza odwaga została wynagrodzona w 

postaci… dziecka – najlepszej pamiątki po tym wyjeździe Bardzo lubię hasło 

Latającej Szkoły dla Kobiet – „Bój się i rób!” A zatem czego się boisz?:) 

 

O czym marzysz? Co robisz codziennie, żeby to marzenie stało się rzeczywistością? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………....................................... 

 

………………………………………………………………………………....................................... 
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Dziękuję Ci za wszystkie dni spędzone razem w tym wydarzeniu! 

Mam nadzieję, że dały Ci sporą dawkę refleksji i przyjemności z odkrywania Twojej 

kobiecości. 

 

        

 

Katarzyna Frużyńska 

Trener, coach, mediator 
 

W swojej pracy pomagam ludziom osiągać małe i duże cele, 

skutecznie się dogadywać i zarządzać zespołami. Moje 

doświadczenie to ponad 1600h  warsztatów dla grup 

biznesowych, młodzieży, nauczycieli, rodziców i seniorów. Z 

wykształcenia jestem psychologiem, prywatnie szczęśliwą 

żoną i mamą Franka. 

 

            

Zapraszam Cię na mojego bloga, gdzie piszę o psychologii, 

relacjach i równowadze w życiu. 

www.zblyskiemwoku.pl  

 

http://www.zblyskiemwoku.pl/
http://www.zblyskiemwoku.pl/
http://www.zblyskiemwoku.pl/

