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Dla mojej Córki – żeby zawsze czuła się piękna. 

Dla mojej Mamy – bo pozwoliła mi być mną. 

Dla babci Basi – bo nauczyła mnie ubrań. 

Dla babci Teresy – bo dzięki niej wiem,  
ile kobiety mają w sobie siły.



Podziękowania

Pisanie książki to nie jest najłatwiejsza sprawa. A wydawanie jej samodziel-
nie jest trudniejsze (jakieś 100 razy) niż samo pisanie. Płakałam po zakoń-
czeniu pisania, płakałam ze zmęczenia, kiedy przygniatały mnie sprawy 
związane z organizacją. Nie dałabym rady sama. Podziękowania należą się 
mojemu partnerowi Michałowi, który cierpliwie wspierał proces twórczy, 
robił i przygotowywał zdjęcia (to okładkowe to cała ja!), i dodawał otuchy, 
gdy chciałam to wszystko rzucić i uciec w Bieszczady. Dziękuję też Kindze, 
Gosi i Uli, mojemu zespołowi Os, za organizację, pomoc w przygotowywa-
niu stylizacji i wsparcie. Dziękuję partnerom książki, ponieważ bez nich 
druk nie byłby możliwy. Dziękuję kobietom-rakietom, które wypowiadają 
się w książce: Ewie Grzelak z Red Lipstick Monster i Kamili Rowińskiej za 
wszystkie rady związane z wydawaniem książek, Harel i Joannie Glogazie 
za niezawodny głos rozsądku. Dziękuję mojej wspaniałej rodzinie za to, że 
są moimi najwierniejszymi fanami. Mojej córce Mai, bo cały czas mówi, że 
jest dumna ze swojej mamy. I mojej najlepszej przyjaciółce za to, że zgodzi-
ła się wystąpić w mojej książce i za to, że zawsze jest.
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Wstęp

Odkąd postawiłam na siebie,  
zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe

To zdanie pojawiło mi się w głowie, kiedy zaczęłam myśleć o napisaniu 
trzeciej książki. Dwie poprzednie ‒ Bądź boska. Osobista stylistka radzi 

i Szefowa swojej szafy ‒ były poradnikami. Trochę faktów, trochę rad i zale-
ceń, świetne na początek. Jednak od tamtej pory dużo się zmieniło. Znowu 
chcę napisać poradnik. Tym razem jednak dużo bardziej osobisty. O mnie. 
I o tobie. O nas. O tym, że dopóki nie postawisz na siebie, nie zaczniesz 
o siebie dbać i siebie lubić (a celem tej książki jest to, żebyś siebie pokocha-
ła), to nawet sukienka Diora nie pomoże.

Chcę cię przeprowadzić przez proces, który sama przeszłam. Nie po-
wiem, że będzie łatwo. Nie powiem, że nie będzie łez. Ale później… później 
będzie pięknie.

Ja to wyglądało u mnie?
Pisałam dla was książki, doradzałam i  ubierałam. Każdej spotkanej ko-
biecie powtarzałam: „Jesteś boska”. I  co? W  pewnym momencie zorien-
towałam się, że sobie tego nie mówię. Że jestem dla siebie najsurowszym 
krytykiem. I do tego zapracowałam się na śmierć. Prawie dosłownie. Jak 
to możliwe?

Z zewnątrz moje życie wyglądało jak jeden wielki sukces: występy w tele-
wizji, coraz ważniejsze projekty, wyjazdy na zagraniczne zakupy, ja zawsze 
dobrze ubrana, uśmiechnięta i  pewna siebie. Tuż po wydaniu pierwszej 
książki kariera w fazie wznoszącej. Wtedy runęło moje małżeństwo. Z dnia 
na dzień mój idealny świat rozpadł się na kawałki. Intensywne szukanie 
mieszkania, remont od stanu deweloperskiego w miesiąc, spotkania autor-
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skie w prawie każdym większym mieście w Polsce. I ja w oku tego cyklonu. 
Próbująca ogarnąć wszystko naraz. Bolała mnie głowa (o sercu nie wspo-
mnę), miałam zawroty. Jedna tabletka, druga tabletka. Łódź, Warszawa, 
Kraków w tydzień. Powrót do domu. Jeden lekarz, drugi lekarz. „Jest pani 
przemęczona” ‒ każdy powtarzał tę mantrę. Było coraz gorzej. SOR, szpi-
tal. Szereg bolesnych badań.

‒ Zapalenie opon mózgowych ‒ powiedział w końcu ordynator. ‒ Ten 
wirus wywołuje grypę żołądkową, ale pani tak się nie szanowała, że zrobił 
totalne spustoszenie.

Ja się nie szanuję? Ja? ‒ nie docierało to do mnie. OK, miałam dużo na 
głowie, ale bez przesady. Przecież znajduję czas na kosmetyczkę i kino…

Trzy tygodnie leżenia w szpitalnym łóżku bez podnoszenia głowy ‒ to 
zabrzmiało jak wyrok. Paradoksalnie ten czas okazał się początkiem moje-
go nowego życia. Poczułam, jaka jestem zmęczona. Jak bardzo musiałam 
nie lubić swojego ciała, skoro doprowadziłam je do takiego stanu. Być może 
też wcale nie uważam, że jestem boska. Bo gdybym tak myślała, dałabym 
sobie czas na odpoczynek, dałabym sobie prawo do smutku, poświęciła-
bym sobie trochę uwagi. A przy tym były to trzy tygodnie bez mojej zbroi, 
czyli mojego wizerunku. Trzy tygodnie nawet bez mycia włosów. Do dziś, 
a  minęło już pięć lat, czuję ogromną wdzięczność, kiedy wchodzę pod 
prysznic i myję włosy.

Ten czas bez zbroi nauczył mnie, że nie ma sensu opakowywanie siebie 
na zewnątrz, kiedy w środku jesteśmy kompletnym bałaganem. Że to dba-
nie o siebie i o swoje ciało sprawi, że będziemy piękne. Ubrania mają tylko 
podkreślać naszą wewnętrzną harmonię i siłę.

Po co to piszę? Żebyś nie dała się zwieść pozorom. Czasem nasza pew-
ność siebie jest tak wyuczona, że wydaje się prawdziwa. Jednak każda 
z nas ma zadry. Trzeba je znaleźć, przytulić i zaleczyć. Wtedy zaczynają się 
dziać rzeczy niezwykłe.

Powinnam teraz zacytować Buddę albo Biblię, przywołać coś bardzo udu-
chowionego. Ale wolę się posłużyć tekstem Lady Gagi:
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Jesteś boska, dziewczyno. Dbaj o siebie. Mam nadzieję, że ci w tym
pomogę.

I’m beautiful in my way,  
cause God makes no mistakes.”
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Boskie ciało.  
Kilka kroków, żeby polubić  

siebie bardziej

Długo dojrzewałam do tego, żeby uznać, iż to ciało jest w wizerunku 
najważniejsze. Nie jego wygląd, a akceptacja. Ubierałam je krzykli-

wie, męczyłam w niewygodnych butach, zamykałam w zbyt ciasnych su-
kienkach. Zakrywałam samą siebie dużą ilością biżuterii, wariackimi faso-
nami, dziwnymi zestawieniami. Wybierałam ze swojego ciała to, co lubię, 
i eksponowałam tylko to. Resztę ukrywałam, udawałam, że jej po prostu 
nie ma. Ciało, jak już wiecie, upomniało się o siebie kilka razy. Aż wreszcie 
zrozumiałam, że mam je, jestem całością i nie mogę z niego wybierać jak 
z menu w restauracji, bo absolutnie wszystko we mnie jest ważne i nie-
zbędne. Postanowiłam więc doprowadzić się do stanu, kiedy ta dziewczy-
na w lustrze uśmiechnie się do mnie z miłością. Nadal nad tym pracuję. 
Dołączysz?

Krok pierwszy: Zidentyfikuj wroga. Kompleksy.

– Robiłam to mojej córce. Dzięki pani przestanę  – powiedziała jedna 
z uczestniczek mojego warsztatu.

Obie się popłakałyśmy. O co chodziło? O kompleksy. O  to, że bardzo 
rzadko wymyślamy je sobie same. Zwykle chłoniemy je, niewinne dziew-
czynki, od najmłodszych lat. A nieświadomi dorośli obdarzają nas wątpli-
wej jakości komentarzami:

– Masz takie cieniuśkie włosy jak mamusia – mawiała jedna z moich 
cioć, oczywiście w obecności mojej mamy, słodkim głosem.
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– Jesteś piękniutka, ale masz duże uszy, nie możesz nosić krótkich wło-
sów – to werdykt innej cioci.

Że to ona ma duże uszy, nie ja, zauważyłam, dopiero gdy dorosłam.
– Kto cię czesze w tej telewizji? Takie wysokie czoło powinno być zasło-

nięte – kolejny komentarz.
Jestem pewna, że większość z nas ma własne archiwum takich tekstów. 

Zapisanych, a właściwie wyrytych w pamięci na stałe. Często wypowiada-
nych z troską. Czasem nawet w dobrej wierze. Ale jednak bolą. I zapamię-
tuje się je dużo łatwiej niż prawdziwe i piękne komplementy. Jaki z tego 
wniosek?

Kompleksy nie są twoje
Naprawdę. Wszystko, co ci się na własny temat wydaje (bo czas w koń-
cu stwierdzić, że prawdy jest w tym niewiele), ktoś ci kiedyś powiedział. 
Wdrukował. Co z tym zrobić? Wymazać. Zastąpić. Ha! Tylko jak?!

1.  Zwróć uwagę, że to nie twoje myśli, tylko nawykowe stwierdzenia typu:
„Mój brzuch jest za duży”. Zastanów się, skąd się to wzięło. I czy przy-
padkiem ktoś ci nie wmówił, że z twoim brzuchem jest coś nie tak.

2.  Przestań mówić o sobie czyimś głosem. Wcale nie chcesz zaczynać opisu
swojej sylwetki od słów: „Jestem za chuda, wszystko na mnie wisi”. Nikt
nie chce tak o sobie mówić. Nikt nie chce tak o sobie myśleć. Spróbuj
inaczej: „Jestem szczupła, mam płaski brzuch”.
Pamiętaj, że na początku było słowo.
 Słowa, których używasz, mówiąc o swoim ciele, są barometrem twojego
stosunku do niego. Z twojego słownika muszą (w tej kwestii nie boję się
narzucić ci mojego zdania) zniknąć wszystkie nacechowane pejoratywnie
słowa. Sadło, fałdy, brzuchol, cielsko to wyrażenia od dzisiaj zakazane.
Watch your language, młoda damo!
 Zobaczysz, że zmiana sposobu mówienia bardzo pozytywnie wpłynie
na proces samoakceptacji. I nie nabiorę się na twoje „przecież to są żar-
ty”, „jestem wyluzowana, daj spokój”, „mogę tak o sobie mówić i  lubię
się z siebie śmiać”. Dystans do siebie jest ważny, ale słowa wypowiadane
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z szacunkiem są dużo ważniejsze. Poza tym trzeba bardzo uważać na 
stale powtarzane żarty na swój temat. Niepostrzeżenie stają się refre-
nem naszego życia i, co za tym idzie, mocno je determinują.

3.  Słuchaj innych bardzo uważnie. Zwykle ludzie, także mówiąc o  tobie,
mówią o sobie. Projektują na ciebie swoje kompleksy. Gdy już to zauwa-
żysz, życie stanie się prostsze.
 Co przestała mówić swojej córce uczestniczka mojego warsztatu? Że obie 
mają duże biodra i powinny je ukrywać. Niby jedna jaskółka wiosny nie
czyni, ale kiedyś córka córki usłyszy, że jej biodra są pełne i kobiece. Że
to ich rodzinna zaleta, nie wada. I że może się ubierać tak, jak chce, a nie
tak, jak powinna.
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ZADANIE 8 - 30 DNI KOMPLEMENTÓW
Teraz czas na zadanie gigant. Zadanie, które będzie trwać miesiąc. Co 

trzeba zrobić? Codziennie przed lustrem powiedzieć coś miłego na temat 

swojego wyglądu. A następnie to tutaj zapisać! Wydaje się łatwe czy trudne? 

Wykonując to zadanie, płakałam przez pięć dni, później już było łatwiej. 

Ponieważ tak rzadko mówimy do siebie z czułością, uświadomienie sobie, że 

można być dla siebie dobrą, wyzwala tę czułość. Bardzo chciałabym nauczyć 

cię bycia dla siebie miłą i dobrą. Proszę, zrób ze mną to zadanie. Obiecuję, 

że efekty będą spektakularne. Jeśli będziesz potrzebowała wsparcia, 

możesz dołączyć do naszej grupy na Facebooku „Boskie ciało – 30 dni 

komplementów”. Dziewczyny nie tylko piszą tam dobre rzeczy o sobie, ale 

także wspierają się nawzajem i motywują. Serdecznie cię do nas zapraszam. 

Jesteś gotowa? Lustro gotowe? Długopis lub pióro leżą gdzieś blisko? 

Zaczynamy:

1. Komplement
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Po pierwsze, zauważaj komplementy, po drugie, mów je innym, po trzecie, 
gromadź dobre słowa, zapisuj, powtarzaj.

ZADANIE 8 a
Weź kilka głębokich oddechów. Przygotuj lusterko, kartkę i długopis. 

Usiądź lub połóż się wygodnie. Zbliż lusterko do twarzy i po prostu patrz. 

Zapisuj wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Możesz sprawdzić, jak wyglądasz 

z różnych perspektyw. Zobaczyć szczegóły: nowy pieprzyk? oliwkową 

opaleniznę? Patrz długo (30 minut) i wytrwale. Spójrz sobie głęboko w oczy. 

Co widzisz?

Zadanie 8 b
Kup piękny słoik i codziennie wrzucaj do niego karteczkę z usłyszanym, od 

siebie lub od innych, komplementem. W chwilach zwątpienia – sięgaj do 

słoika.





35

W związku z ubraniami

Otwierasz album ze zdjęciami (albo raczej folder w komputerze). „Co ja 
sobie myślałam?”, pytasz siebie w duchu. Dlaczego go wybrałaś? Bo 

wtedy wydawał się taki wspaniały, taki na miejscu. I wszyscy dookoła mó-
wili „jest taki elegancki”, „sama bym go chciała”, „jest super”. Jeśli uległaś 
wpływom, to, przynajmniej na chwilę, stworzył twoją historię. Albo inna 
sytuacja. Był jakby stworzony dla ciebie. Pasował do twojego ówczesnego 
stylu życia, dodawał pewności siebie, czułaś się jak gwiazda. A teraz? Wa-
sze drogi się rozeszły, chyba należy się rozejrzeć za czymś ciekawszym.

Myślisz, że piszę o związkach z mężczyznami? Nic bardziej mylnego. 
Pierwsza historia dotyczy płaszcza, druga swetra. Nie wierzysz? Przeczytaj 
jeszcze raz! Jeśli jesteś szczęściarą, to masz w szafie ponadczasowy trencz. 
Jest jak mężczyzna idealny. Nie wstydzisz się w nim pokazać na ważnych 
uroczystościach, ale też stylowo wyglądasz, jedząc hot doga na ulicy. Nie 
tylko dostosowuje się do sytuacji, ale też jest łaskawy dla twojej figury. 
Zawsze możesz na niego liczyć. Pospieszy z pomocą, gdy inwencja ci nie 
dopisuje i kompletnie „nie masz co na siebie włożyć”, i o(przy)tuli, gdy jest 
ci chłodno. Ideał wśród płaszczy, proszę pań! W takim można się zakochać.

Całe życie wchodzimy w dłuższe lub krótsze związki. Z ubraniami. Zwy-
kle ulegając emocjom czy chwilowej miłości. Chociaż miłości ostatnio za-
uważam coraz mniej. Oczywiście miłości do ubrań. Duszą się w szafach 
moich klientów. Zwinięte, przemieszane, kilka rzeczy na jednym wiesza-
ku, część leży na dnie. Domyślam się, że tylko dla niektórych brzmi to jak 
prawdziwy koszmar. Dla mnie tak, bo świadczy o zatraceniu przyjemności 
z ubierania się i zakupów. Więc proszę: nie zakochuj się w byle czym. Po-
znaj siebie i stwórz ten związek na swoich zasadach.

Rzadko zdajemy sobie sprawę, że nasza historia zapisana jest również 
w ubraniach, że można z nich wyczytać nasze niepewności, maski, cha-
rakter.
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Kiedy zaczyna się nasza relacja z ubraniami? Wydaje mi się, że wtedy, 
gdy zaczynamy je dostrzegać. Uwielbiam obserwować małe dziewczynki 
na zakupach. Ekscytacja pięknymi ubraniami. Trudne wybory. I wdzięcze-
nie się do lustra w przymierzalni. Kocham to po prostu. Moja córka zaczyna 
paradować jak modelka, odgarniać włosy, pozować do wyimaginowanych 
zdjęć. Jest w tym urocza, naturalna i piękna. To jak czas pierwszej miłości, 
wszystko jest intensywne, cudowne i na zawsze. Jednak w pewnym wieku 
przestajemy się wdzięczyć do lustra… Dzieje się tak jak z kolejnymi związ-
kami, każdy jest poważniejszy i doroślejszy. Dla części z nas nowe związki 
ubraniowe to jakaś udręka. Narzekamy na światła w przymierzalniach. Na 
nasze ciało. Widzimy tylko wady. Raczej nie czujemy się gwiazdami swo-
jego życia. Czyli na początku ‒ gdy jeszcze nie jesteśmy zaprogramowane 
i nikt nam jeszcze nie powiedział, co jest z nami nie tak ‒ doceniamy siebie 
i czujemy się świetnie. Później zaczyna być pod górkę…

A jak jest teraz u ciebie? Jaki związek tworzysz ze swoimi ubraniami? 
Czy jest to modowy borderline, czyli raz je kochasz i uwielbiasz swój styl, 
a raz nie znosisz i zmieniłabyś wszystko? Czy raz jesteś superwystylizo-
wana, a raz wyglądasz, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze? Lubisz swoje 
ubrania? Wiesz, ile dają ci dobrego? A może ubierasz się w nijakie rzeczy, 
tylko dlatego, że coś trzeba nosić? Twój stosunek do własnego stylu mówi 
bardzo dużo o stosunku do samej siebie.

Im większą wagę przykładasz do tego, jak się czujesz w ubraniach, 
tym bardziej o siebie dbasz. To, że przykładasz wielką wagę do swojego 
wyglądu, może świadczyć też o tym, że za bardzo zależy ci na opinii 
innych.

Zatrzymaj się w tym miejscu na chwilę i zastanów się, proszę, jaki masz 
stosunek do swoich ubrań. A potem razem wykonamy kilka kroków uzdra-
wiających tę relację. Czy jesteś gotowa?
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Stylowa osobowość

Wchodzę do sklepu, rozglądam się z nadzieją. Nagle piękny, miękki 
szary sweter woła do mnie „mamo!”. Podbiegam więc czym prędzej 

i  biorę go w  ramiona. A  właściwie na ramiona. I  wtedy podchodzi ona. 
Sprzedawczyni, zwana również doradczynią klienta.

– To nam się świetnie sprzedaje – mówi z dumą. 
I  nagle mój wymyślony świat, pomysły, gdzie w  tym swetrze pójdę, 

może na spacer, może do kina, a może nawet trafi się jakiś wieczór przy 
kominku, wszystkie te piękne plany rozpływają się jak we mgle. To już nie 
„mój sweter”, to jest sweter wszystkich innych. A ja:

Lubię, kiedy są tylko moje. Teraz i na wieki wieków. Więc to jedno zdanie 
sprzedawczyni wszystko psuje. Sweter ma inne kobiety, jest ich dużo. A ja 
nie lubię rywalizacji, zabiegania o uwagę… Zauważyłaś, że ekspedientki 
w sklepie często mówią „to się świetnie sprzedaje”, zachwalając ubranie? 
Na mnie ten argument działa jak uniwersalny odstraszasz: najczęściej od-
kładam daną rzecz na półkę i uciekam, bo nie lubię wyglądać jak wszyscy. 
A  jednak stosuje się go nagminnie. Zaczęłam się więc nad tym zastana-
wiać. Może tylko ja tak reaguję, a na innych działa jak torebka Birkin na 
Samanthę w  Seksie w  wielkim mieście? Przecież gdyby nie był skuteczny, 
to dawno zniknąłby z  podręczników sprzedaży. Tymczasem wciąż ma 
się świetnie. Wszystko stało się jasne, gdy zainteresowałam się typologią 
osobowości. Moja reakcja okazała się oczywista! Jestem w połowie typem 
Żółtej Gwiazdy, a Gwiazdy nie lubią być takie jak inni. Ale są też typy oso-
bowości, które chcą przynależeć albo… jest im wszystko jedno. I  na nie 
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ten argument podziała na pewno. Dzięki tej typologii wiele spraw staje 
się jasnych, akceptowalnych i oczywistych. Ale od początku. W kilku me-
todach coachingowych wykorzystuje się podział na cztery typy osobowo-
ści. Taylor Hartman i George Nelson przyporządkowali je kolorom. Mamy 
więc typ czerwony, żółty, zielony i niebieski, każdy określony przez zestaw 
dominujących cech i zachowań, które przychodzą nam naturalnie, jakby 
były wewnętrznym oprogramowaniem. Jak się okazało, każdy typ cechuje 
również unikalny zestaw wyróżników stylowych.

Korzystam bardzo często z metody wyodrębniania typów osobowości we-
dług kolorów, ale ostatnio na własny użytek zmieniam nazewnictwo. Dla-
czego? Bo kiedy po swojemu, czyli dość kategorycznie, stwierdzam: „Jesteś 
czerwona!”, to coraz częściej słyszę: „Ale ja nie lubię czerwonego koloru”. 
Niestety, w tej branży od skojarzeń z kolorystyką uciec się nie da. Proponu-
ję więc takie stylowe osobowości:

ANALITYCZNY

•  reaguje wolno
•  wkłada najwięcej wysiłku 

w organizację
•  niezainteresowany relacjami 

z otoczeniem
•  skoncentrowany na przeszłości
•  ostrożny w działaniu
•  unika zaangażowania

STABILNY

•  reaguje spokojnie
•  wkłada najwięcej wysiłku 

w nawiązanie kontaktu
•  odrzuca zmiany
•  skoncentrowany na 

teraźniejszości
•  działa wspierająco
•  unika konfliktów

DOMINUJĄCY

•  reaguje szybko
•  wkłada najwięcej wysiłku 

w uzyskanie kontroli
•  niezainteresowany ostrożnością 

w relacjach z otoczeniem
•  skoncentrowany na teraźniejszości
•  od razu przechodzi do działania
•  unika braku aktywności

INSPIRUJĄCY

•  reaguje szybko
•  wkłada najwięcej wysiłku 

w zaangażowanie
•  odrzuca rutynę
•  skoncentrowany na przeszłości
•  działa impulsywnie
•  unika izolacji

Opracowanie własne za: Thomas Erikson, Otoczeni przez idiotów. Jak dogadać 
się z tymi, których nie sposób zrozumieć, wyd. Wielka Litera,  Warszawa 2017.


