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PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PRZEMIANY WEWNĘTRZNEJ
DLA BUDZĄCYCH SIĘ KOBIET



Dla wszystkich kobiet, które tęsknią za tym, 
aby żyć wolne, kochane i szczęśliwe 
– szukajcie w sobie, a znajdziecie

Dla Tine Vindeløv, cudownej przyjaciółki i coach, 
która swoją mądrością i miłością odmieniła moje życie



Wewnętrzna cisza  
i bezruch są początkiem 

wszystkiego

Chciałabym Cię poprosić, abyś teraz, na krótki moment  
zamknęła oczy i poczuła, jakie pragnienie sprawiło,  

że sięgnęłaś po tę książkę…
 

Jeśli spojrzysz odpowiednio głęboko, odkryjesz,  
że tęskniłaś za Sobą.

Daj sobie chwilę, żeby to poczuć  
i kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. 

Twoje przebudzenie właśnie się zaczyna,  
a Ty wkraczasz na ścieżkę wolności,  

która poprowadzi Cię na drugą stronę lustra,  
ku życiu, o jakim zawsze marzyłaś,  

do Siebie.
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prZeBUDZeNie

Może to znasz. Głęboko w  sercu wiesz czego pragniesz. 
Czujesz, że to jest możliwe. Wiesz, że innym się udaje. 
Ty też pragniesz być szczęśliwa. Ale choć się starasz, coś 

Cię ciągle powstrzymuje. Robisz krok do przodu i dwa kroki w tył. 
Tak jakbyś napotykała niewidzialny mur, który trzyma Cię w  sta-
rych ramach i nie pozwala pójść za tą wizją prawdziwie spełnionego, 
wspaniałego życia, jaką nosisz w sobie. 

Widzisz, dokładnie tak było ze mną.
Jest sierpień 2017 roku, stoję na plaży w Sopocie i w wieku 37 lat 

zadaję sobie pytanie, czy ja w ogóle żyję? Od kilku lat czuję, że muszę 
coś zmienić, że duszę się w tym życiu, które nie jest tak do końca 
moje. Tamtego dnia na plaży już nie umiem dłużej zaprzeczać, że 
jest inaczej.

Bo przecież od lat tęsknię za miłością, ale w  moim życiu jest 
pusto, bo boję się bliskości. Od dawna chcę mniej pracować, ale boję 
się, że jak odpuszczę, to wszystko się zawali. Latami marzę, żeby za-
rabiać dobre pieniądze, ale wciąż tymi samymi wyborami i decyzjami 
ograniczam swoją obfitość i większe przychody. Od dawna również 
wiem, że zmuszam się do rzeczy, których nie chcę, ale boję się zaufać 
swojej prawdzie. Moim życiem kieruje lęk a poczucie niespełnienia 
towarzyszy mi prawie każdego dnia. 

Nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje. Przecież mam wszyst-
ko co jest potrzebne, żeby dokonać upragnionych zmian. Co wię-
cej – wiem, że mogę to zrobić. Ale choć świadomie chcę dla siebie 
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dobra, wygląda na to, że nieświadomie sobie w tym przeszkadzam. 
Co robię nie tak? Czy za mało się staram? Dlaczego nie idę za tym 
czego chcę?

Szukając pomocy zaczęłam medytować i to był strzał w dziesiąt-
kę. Kiedy zaczęłam obserwować swój umysł wyraźnie zobaczyłam, że 
to co mnie blokuje to są odtwarzane jak zdarta płyta, wciąż te same, 
ograniczające i bolesne, myśli i emocje. I choć większość z nich wcale 
mi się nie podobała, to wkrótce odkryłam, że tak naprawdę to wcale 
nie ja, ale właśnie one rządzą moim życiem. 

Miałam dość i byłam gotowa na zmianę. 
Kilka dni później, jakby w odpowiedzi na moją intencję, Życie 

podsunęło mi otwierający oczy wykład Bruce’a H. Liptona, autora 
bestselerowej książki „Biologia przekonań”. Kiedy dziecko się rodzi, 
jego umysł jest jak biała niezapisana tablica – wyjaśniał naukowiec. 
Doświadczenia z pierwszych 7 lat życia zapisują tę tablicę zbiorem 
przekonań o życiu, o związkach, o pracy, o zarabianiu pieniędzy, o sa-
mym sobie – innymi słowy – wdrukowują w podświadomy, chłon-
ny umysł dziecka PROGRAM, który będzie odtąd odtwarzany na 
autopilocie przez całe życie. Ten program odtwarza się jako Twoje 
myśli, emocje i przekonania – i to one – a nie Ty i Twoje głębokie 
intencje – tak naprawdę kierują Twoim życiem. Jeżeli Twoje głębokie 
pragnienia i intencje będą stały w sprzeczności z tym, w co wierzy 
Twoja podświadomość, to zgadnij co zwycięży… Tak długo jak bę-
dziesz pozostawała nieświadoma tego mechanizmu i programu zapi-
sanego w swojej podświadomości, to właśnie on zawsze weźmie górę 
sabotując Twoje wysiłki.

I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Zobacz, gdybyś dzięki temu 
programowi wierzyła, że wszystko da się zrobić, że jesteś wystarcza-
jąco dobra, że ze wszystkim sobie poradzisz, że świat jest bezpiecz-
nym miejscem do życia, że bogactwo i obfitość są dobre i korzystne, 
a Ty zasługujesz na miłość i wszystko co najlepsze, byłoby cudownie. 
Niestety, jak pokazują badania psychologów i moje doświadczenia 
z 10 lat pracy z kobietami, ponad 70% tego, czego się nauczyłyśmy 
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w dzieciństwie, to ograniczające, blokujące myśli, które sprawiają, że 
żyjemy nie swoim życiem, poniżej swojego potencjału, nie wiedząc 
do końca dlaczego tak jest. 

Winny jest program. Jak go rozpoznać? Wystarczy, że spojrzysz 
na to jak wygląda Twoje życie, bo ono jest bezpośrednim odbiciem 
tego, w co wierzysz. Jeżeli nie wygląda tak, jakbyś chciała, jeżeli są 
takie sfery, które od dawna nie działają, np. związki, zarabianie pie-
niędzy czy miłość do siebie, to możesz być pewna, że przyczyną jest 
wadliwy i bolesny program. Na szczęście w każdej chwili możesz go 
zmienić i wykreować życie jakiego pragniesz. 

W tamtej chwili, głębokiego cierpienia i frustracji, doświadczy-
łam łaski przebudzenia. To było tak, jakbym spojrzała za zasłonę, 
i zobaczyła, że jest coś, co pociąga za sznurki moich emocji, myśli 
i nawyków odtwarzając wciąż i wciąż na nowo to samo i  sprawia-
jąc, że ląduję dokładnie w  takich samych sytuacjach, jakich wcale, 
świadomie, nie chcę. Podświadomy umysł odtwarzał te same stare 
dramaty powodując znane, to samo cierpienie – brak bliskości, presję 
na siebie, nadmierny krytycyzm, perfekcjonizm, czucie się niewystar-
czająco dobrą i chodzenie na zgniłe kompromisy ze sobą, żeby tylko 
nie narazić się na odrzucenie przez innych. 

Zrozumiałam wtedy, że jeśli chcę, aby moje życie ułożyło się 
tak jak pragnę, moim najważniejszym zadaniem jest stanie się wy-
starczająco uważną i  świadomą, aby rozpoznać te stare programy, 
które kierują moim życiem i móc zacząć dokonywać nowych wy-
borów – w zgodzie z własnym wnętrzem. I  tak właśnie weszłam 
na ścieżkę codziennej medytacji i  świadomego budowania swojej 
wewnętrznej siły, aby zaufać swojej prawdzie i  iść za tym, czego 
naprawdę pragnę. 

Dałam sobie na to rok. Najpierw wzięłam kartkę i wypisałam 
wszystko, co w  moim życiu nie działa. A  potem sfera po sferze, 
miesiąc po miesiącu, zaczęłam to zmieniać obserwując swoje my-
śli, emocje, nawyki i wybory – innymi słowy – odkrywając stary, 
podświadomy program. To czego się dowiadywałam o sobie przy-
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prawiało mnie o  dreszcze, przerażało, zdumiewało, frustrowało, 
doprowadzało do płaczu, sprawiało, że miałam ochotę zwątpić 
i  rzucić w  cholerę całe to odkrywanie siebie, tak było bolesne. 
Ale wiedziałam też, że z  każdą kolejną, uwolnioną emocją, sta-
ję się coraz bardziej wolna od tego, co mi nie służy i mam coraz 
większą moc, aby kreować to, czego naprawdę pragnę. I  dlatego, 
aby odkryć Prawdę i zwrócić sobie Wolność, byłam gotowa znieść  
każdy dyskomfort. 

Byłam też gotowa zmierzyć się ze swoim lękiem i brakiem zaufa-
nia do siebie. Postanowiłam brawurowo i odważnie, że w ciągu tego 
roku zaryzykuję wszystko i będę żyła w zgodzie ze swoim sercem 
i szła za tym, czego naprawdę pragnę, nawet jeśli: a) umysł – czy-
li stary program – będzie mnie straszył, że wydarzy się katastrofa 
(a straszył każdego dnia), b) nie będę pewna, jak to wszystko się dla 
mnie skończy (myślałam, że tragicznie a  rzeczywistość okazała się 
zupełnie odwrotna), c) wszyscy będą mi to odradzać jako szalony 
pomysł (odradzali i nawet straszyli, że umrą jak to zrobię, a ja nadal 
robiłam swoje).

Nie polecam Ci jednak takich drastycznych kroków. Nie ma żad-
nego wzoru, według którego dokona się Twoje przebudzenie. Jedyny 
wzór jest zapisany w Twoim własnym sercu. I to tej Prawdzie z głębi 
siebie potrzebujesz zaufać najbardziej. 

Ja poczułam wtedy, że czas, aby stawić czoła wszystkim swoim 
demonom. I dlatego, ryzykując wszystko co znałam i co dawało mi 
poczucie bezpieczeństwa, skoczyłam na głęboką wodę i odważyłam 
się wyruszyć w nieznane. Poza program, na drugą stronę lustra, po-
przez wszystkie moje lęki, ku wolności kreowania życia na miarę 
moich najśmielszych marzeń. 

I tak właśnie zaczął się mój pierwszy Rok Przebudzenia.
Wtedy oczywiście nie wiedziałam jeszcze, że tak to będę na-

zywać ani że ten kurs online wniesie tyle dobra w  życie innych 
kobiet. Po prostu czułam, że nareszcie budzę się do życia, które jest 
naprawdę moje. Po 30 latach odtwarzania programu z podświado-
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mości, dzięki zakwestionowaniu moich lęków i przekonań, zasłona 
się uchyliła i wyłoniło się moje autentyczne Ja. 

I wtedy zaczęły dziać się prawdziwe cuda, jakich sama nigdy bym 
nie wymyśliła. 

Życie natychmiast zaczęło rezonować na zmiany, których doko-
nywałam w sobie. Po zaledwie kilku miesiącach od tamtego dnia na 
plaży zakochałam się. Przestałam też czuć wewnętrzną presję. Praca 
zaczęła sprawiać mi radość a z nią zaczęły przychodzić coraz lepsze 
pieniądze i totalna, finansowa obfitość. Obserwując zmiany w swoim 
życiu poczułam silne pragnienie, żeby się tym podzielić i  zaprosić 
kobiety do takiej samej przemiany. W jednej z medytacji przyszedł 
do mnie pomysł rocznego programu online, w którym będę im kon-
sekwentnie, miesiąc po miesiącu pomagała odkrywać i  zmieniać 
podświadome programy, aby mogły nauczyć się zaufania do swojej 
Prawdy i kreowania spełnienia w każdej sferze życia. I tak właśnie 
narodził się Rok Przebudzenia.

To, co się zadziało potem, to była kompletna magia. W pierwszej 
edycji programu online wzięło udział prawie 200 kobiet. Przeszły ze 
mną ten rok i w ich życiu także zaczęły dziać się cuda, tak samo jak 
to było u mnie. W następnym roku było podobnie i w kolejnym to 
samo. Do dziś w programie wzięło udział ponad 600 kobiet. I wła-
śnie dlatego postanowiłam napisać tę książkę.

Bo wiem na pewno, że twoje życie może być 
wspanialsze, niż myślisz.

Dzięki książce, którą trzymasz w rękach, możesz przejąć kontro-
lę nad swoimi podświadomymi programami i zacząć je świadomie 
zmieniać.

Wolność, spokój, harmonia, poczucie, że jesteś kochana, codzienna 
radość i spełnienie, życie w zgodzie z własnym wnętrzem – to nie są 
tylko słowa – to jest jakość bycia, którą możesz świadomie i odpowie-
dzialnie wykreować. Już się nie mogę doczekać, aby Ci w tym pomóc. 

PRZeBUDZeNIe
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MAPA TWOJeJ PODRÓŻY  
NA DRUGĄ STRONĘ LUSTRA 

Towarzyszę kobietom w kreowaniu wymarzonego życia od 10 lat. 
Przez te lata poprzez moje kursy, warsztaty, książki, treningi wideo, 
wykłady i sesje 1:1 pomogłam tysiącom kobiet. Czasami byłam jedy-
ną osobą, której mówiły o swoich najbardziej intymnych uczuciach 
i rozterkach. Dzięki tym spotkaniom nauczyłam się o wewnętrznym 
życiu kobiet więcej, niż mogłabym wyczytać w książkach. Dlatego 
dokładnie wiem, co najbardziej blokuje je przed kreowaniem życia, 
jakiego pragną. Jest to tych sześć rzeczy.

1. Żyją na autopilocie i nie zwracają uwagi na swoje myśli, uczucia, 
nawyki, zachowania i przekonania.

„Takie już jest życie. Ja już tak mam” – mówią. Nie są świadome, 
że odtwarzają program, który hula w ich podświadomości i że mogą 
go zmienić. Dokonać innego wyboru. Zakwestionować stare utarte 
ścieżki myśli i uwolnić się od powtarzających się schematów nawy-
kowego reagowania w dokładnie ten sam sposób.

Gdyby się zatrzymały i zadały sobie pytania: „ale właściwie dla-
czego tak mam?”, „dlaczego tak wygląda moje życie?”, „co mogę 
zrobić, żeby to zmienić?” – uruchomiłyby proces uchylania zasłony 
i odkryły program, który kieruje ich życiem w każdym najdrobniej-
szym szczególe.

Ta książka oferuje Ci pełną mocy możliwość zatrzymania się i zbu-
dowania nawyku uważności na siebie, abyś mogła pożegnać wszystko, 
co Ci nie służy, i wykreować dokładnie takie życie, za jakim tęsknisz.

2. Nieświadomie lub półświadomie przyjmują rolę ofiary. czują, 
co nie działa, ale niczego z tym nie robią, bo nie wierzą, że mogą 
cokolwiek zmienić.
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Może to znasz albo słyszałaś u innych: „to nie zależy ode mnie”, 
„nic się nie da zrobić”, „on, oni już tacy są, a ja muszę w tym tkwić”, 
„nie mam wyjścia”.

Takie osoby oddają wpływ na swoje życie w  ręce okoliczności, 
starego ustalonego porządku, nie podejmując ryzyka zmiany. Utraci-
ły dostęp do swojej życiowej mocy i czują się jak w klatce. To, co ich 
więzi tak naprawdę, to stary podświadomy program, którego nie są 
świadome.

Czytając kolejne otwierające oczy lekcje, uświadomisz sobie, jak 
wiele w istocie zależy od Ciebie i Twojego nastawienia. Ta książka 
pomoże Ci na nowo obudzić poczucie wpływu na swoją rzeczywi-
stość i swoje życie.

3. Wywierają na siebie presję.

Takie osoby myślą, że muszą wszystko same wypracować ciężką 
pracą i  wysiłkiem, żeby się zadziało. Są przekonane, że im więcej 
zrobią, tym więcej osiągną.

W głębi duszy boją się, że jeśli nie będą superwydajne i użyteczne, 
niczego nie osiągną. Nie są dostrojone do życia, więc kreują z miejsca 
ego, lęku i kontroli. Nie wiedzą, że ich napięta energia przyciąga wię-
cej napięcia. Są nastawione na ciężką pracę i wysiłek – więc dostają 
ciężką pracę i wysiłek.

W książce znajdziesz praktyki, które pomogą Ci manifestować 
z miejsca pełni, mocy i zaufania do życia. Pomogą Ci zwolnić, za-
trzymać się i  otworzyć na prowadzenie, i  wsparcie Życia oraz tak 
zwane zbiegi okoliczności, o jakich nawet nie śmiałabyś marzyć.

4. powstrzymuje je strach.

Traktują strach jak sygnał, żeby nie zrobić tego, czego pragną. 
Wierzą myślom, że wydarzy się coś złego, kiedy spróbują. Zasilają te 
myśli, dają im uwagę, powiększają je w swojej świadomości. Strach 

PRZeBUDZeNIe
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rośnie. Nie rozpoznają, że strach to tylko reakcja umysłu na to, że 
wychodzimy ze starego programu, i że będzie nam towarzyszył za-
wsze kiedy będziemy kreowały to, co nieznane. Temu strachowi od-
dają władzę nad swoimi życiowymi decyzjami i zachowują się tak, 
jakby ten głos lęku był prawdą.

Praktyki, które poznasz w książce, pomogą Ci szybko wyłapy-
wać głos lęku i skutecznie przywracać sobie moc poprzez zobaczenie, 
czym strach tak naprawdę jest: starym dawno nieaktualnym progra-
mem, który ogranicza Cię w doświadczaniu życia jakiego pragniesz. 

5. podcinają sobie skrzydła krytykowaniem i porównywaniem się.

Takie osoby czują się źle same ze sobą, więc zamiast przyciągać 
dobro, przyciągają więcej negatywności z zewnątrz. Ponieważ wierzą 
bezkrytycznie krytycznym myślom o  sobie, traktują je jak prawdę. 
Te myśli i porównywanie się jest jak filtr – krzywe zwierciadło, przez 
które patrzą na siebie i swoje możliwości.

Odłączone od serca i miłości do siebie, zagubiły się w umyśle 
i jego ocenach, wierząc, że to jest prawda o nich. Nie rozpoznają, że 
te oceny to tylko zdarta płyta starych głosów, które słyszały dookoła, 
stary nieaktualny program.

W tej książce znajdziesz mnóstwo historii i narzędzi, które po-
mogą Ci rozpoznać prawdę o tych starych historiach umysłu, złapać 
do nich dystans i na nowo wybrać miłość w miejsce raniącej samo-
krytyki, docenienie zamiast porównywania się i wiarę w swoje moż-
liwości zamiast dołowania siebie.

6. Nie są dostrojone do tego, czego pragną – myślą, a nie czują.

Takie osoby często czytają wiele książek rozwojowych, stosują 
afirmacje i prawo przyciągania, ale im nie wychodzi. Dlaczego? Po-
nieważ kreują z miejsca braku, niezasługiwania, czucia się niewystar-
czająco dobrymi. Myślami próbują kreować rzeczywistość, ale myśli 
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nie są zestrojone z uczuciami. Więc choć świadomie chcą jednego, 
nieświadomie przyciągają co innego.

Lekcja po lekcji ta książka pomoże Ci wzmacniać i ucieleśniać 
nowe uczucia, których chcesz doświadczać. Twoje myśli będą ze-
strojone z Twoimi emocjami, Twoje czyny z Twoimi pragnieniami, 
a Twoje wybory będą w doskonałej harmonii z tym, co świadomie 
chcesz zapraszać do swojego życia. Praktykując to regularnie, za-
czniesz być coraz atrakcyjniejszym magnesem dla wszystkich do-
brych rzeczy w swoim życiu.

Każda historia i  lekcja w  książce pomogą Ci rozpoznać swoje 
stare programy, uwolnić się od lęków i  ograniczeń, które blokują 
Twoje szczęście i przywrócić Ci poczucie pełnej mocy i wpływu na 
swoją rzeczywistość.

Oto, co w niej znajdziesz krok po kroku:

ROZDZIAŁ 1. MOC INTeNCJI – W pierwszym rozdziale 
dowiesz się jak wyznaczyć pełne mocy intencje, które pomogą Ci 
zmienić stare programy umysłu i  zacząć przyciągać dokładnie to 
czego pragniesz. A Życie natychmiast zacznie na to rezonować, bo 
płynąca z serca intencja, połączona z wyraźnym obrazem tego, czego 
pragniesz, przyciąga jak magnes. Spodziewaj się tego, co najlepsze. 

ROZDZIAŁ 2. TReNING UMYSŁU – Natłok myśli, nie-
przyjemne emocje, trudność, żeby zabrać się do robienia tego, cze-
go naprawdę chcesz, odwlekanie, napięcie, wewnętrzna presja. Za to 
wszystko odpowiada nietrenowany, niespokojny umysł. Z tego roz-
działu dowiesz się, jak uczyć go spokoju i szczęścia, żeby wspierał Cię 
we wszystkim, co sobie zamierzysz. 

ROZDZIAŁ 3. BeZWARUNKOWA MIŁOŚĆ DO SIe-
BIe – Życie daje Ci tyle, na ile wierzysz, że zasługujesz. Jeśli pod-
świadomie czujesz, że nie zasługujesz na szacunek, lepsze pieniądze 

PRZeBUDZeNIe
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czy dobrą pracę, to one do Ciebie nie przychodzą, bo sobie w tym 
przeszkadzasz. Miłość do siebie jest podstawą naszej życiowej obfi-
tości i dobrego samopoczucia. Historie i lekcje z tego rozdziału po-
mogą Ci otworzyć się na bezwarunkową miłość do siebie i pokażą, 
jak okazywać sobie czułą i wspierającą akceptację, i dobro.

ROZDZIAŁ 4. CIAŁO PeŁNe eNeRGII I ŻYCIA – Tylko 
otwierając się na doświadczanie pełni swoich uczuć, doświadczamy 
pełni życia. Z czwartego rozdziału Roku Przebudzenia dowiesz się, 
jak żyć mniej w głowie, a bardziej w ciele, jak nawiązać z nim lepszy 
kontakt oraz jak dostrajać się do swojego cyklu miesięcznego, aby 
żyć w większej harmonii z  jego rytmem. Dowiesz się także, czym 
jest ciało bolesne, jak mądrze radzić sobie z intensywnymi emocjami 
i otwierać się na doświadczanie pełni życia.

ROZDZIAŁ 5. PRZeBUDZeNIe PeŁNI TWOJeJ KO-
BIeCOŚCI – W przeważającej większości nasze matki żyły w na-
pięciu, więc my też tak żyjemy. Musiały wszystko ogarniać, więc my 
też ogarniamy. Dając prymat męskiej, logicznej i działającej części 
nas, opancerzamy się. Ale to nie jest to, za czym kobieta w Tobie 
tęskni najbardziej. esencją Twojej kobiecości jest bycie otwartą. 
Przyjmowanie, przyzwalanie, zrelaksowanie. Historie w  tym roz-
dziale pomogą Ci sprawdzić, czy w swoim życiu zachowujesz balans 
pomiędzy męską i kobiecą energią, oraz pokażą, jak możesz na nowo 
zacząć bardziej doceniać swoją kobiecą, wrażliwą, delikatną i mięk-
ką część, i  czule o nią dbać. Ten rozdział pomoże Ci odkryć stare 
programy umysłu dotyczące Twojej kobiecości i zainspiruje Cię do 
wykreowania dla siebie zrelaksowanego, błogiego życia. 

ROZDZIAŁ 6. PRZeBUDZeNIe TWOJeJ SeKSUAL-
NOŚCI I ŻYCIOWeJ MOCY – Większość kobiet, szczególnie 
w  polskiej kulturze, ma nieudane życie seksualne. Nic dziwnego. 
Brakuje nam edukacji jak mądrze o siebie zadbać a program, który 
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mamy wdrukowany w podświadomość, w przypadku większości ko-
biet w Polsce, zawiera ogromny bagaż lęku, wstydu i poczucia winy. 
W tym rozdziale przyjrzysz się swoim przekonaniom na temat sek-
sualności i zainspirujesz do tego, aby spojrzeć na nią w nowy sposób. 
Dzięki poruszającym serce historiom i lekcjom odkryjesz, że Twoja 
seksualność jest niewinna i może być dla Ciebie źródłem ogromnej 
radości i siły. 

ROZDZIAŁ 7. WOLNOŚĆ BYCIA SOBĄ W ReLACJACH 
Z  INNYMI – To, za czym tęskni większość z nas, jest jednocze-
śnie tym, czego najbardziej się boimy. Pragniemy być totalnie sobą, 
a z lęku przed odrzuceniem chowamy się za maskami i półprawda-
mi. Ten rozdział Roku Przebudzenia otwiera przed Tobą zaproszenie 
do zupełnie nowego świata – takiego, w którym możesz być total-
nie i do końca sobą. Każda historia i lekcja będzie pomagała Ci się 
otwierać na prawdziwą bliskość, jakiej pragniesz.

ROZDZIAŁ 8. WYJŚCIe Z  CIeNIA RODZICÓW NA 
ŚWIATŁO WŁASNeJ PRAWDY – Nieświadomie pozbawiamy 
się prawa do życia swoim życiem w imię źle pojętej miłości wobec 
naszych najbliższych, ojca i matki. Lekcje, które znajdziesz w  tym 
rozdziale, pomogą Ci odzyskać wolność decydowania o sobie w zgo-
dzie z własnym sercem i duszą, nawet jeśli oni chcieliby dla Ciebie 
inaczej. Wolna od cienia Twoich rodziców staniesz w świetle własnej 
prawdy i  zainspirujesz się do tego, aby pozwolić sobie żyć tak, jak 
naprawdę chcesz.

ROZDZIAŁ 9. OTWIeRANIe SeRCA NA MIŁOŚĆ 
I KReOWANIe WYMARZONeGO ZWIĄZKU – Każda z nas 
pragnie kochać, ale jednocześnie boimy się miłości. Nic dziwnego. 
Miłość to bycie totalnie otwartą. To ryzyko zranienia. To lęk przed 
byciem odrzuconą w  swojej delikatności i  bezbronności. Nasze 
opancerzone w dzieciństwie serca, niekiedy przez całe życie pozo-
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stają zamknięte. Lekcje i historie w  tym rozdziale zainspirują Cię 
do przyjrzenia się na nowo swojemu życiu miłosnemu i zaproszeniu 
do niego dokładnie takiej miłości, jakiej pragniesz doświadczać. I to 
niezależnie czy obecnie jesteś w związku czy sama. 

ROZDZIAŁ 10. UZDROWIeNIe ReLACJI Z  PIeNIĄ-
DZeM – Poczucie bogactwa i  wewnętrznego spokoju nie zależy 
od tego, ile masz, ale od Twojego zaufania do życia i  i  świadomie 
kultywowanego poczucia obfitości. Dziękując za wszystko, co masz, 
dostajesz tego więcej. Ten rozdział Roku Przebudzenia otwiera przed 
Tobą zaproszenie do świata, w którym obfitość jest dobra, bezpiecz-
na i  dostępna już tu i  teraz. W  tym rozdziale przyjrzysz się swo-
im starym programom dotyczącym pieniędzy, którymi hamujesz 
obfitość i zachowaniom, które odzwierciedlają te programy i kreują 
lęk. Dowiesz się też, jak transformować poczucie braku w obfitość 
i wdzięczność.

ROZDZIAŁ 11. KReOWANIe BIZNeSU LUB PRACY 
ŻYCIA – W tym rozdziale zainspirujesz się do tego, aby wykreować 
dla siebie biznes lub pracę spójną z Twoim wymarzonym stylem ży-
cia i wartościami, które wyznajesz. Dowiesz się, jak uwierzyć w siebie 
i pozwolić sobie iść za tym, czego naprawdę pragniesz. Każda histo-
ria i lekcja w tym rozdziale pomoże Ci spojrzeć w nowy sposób na 
swoje możliwości i doda mocy do działania.

ROZDZIAŁ 12. SKUTeCZNe MANIFeSTOWANIe 
MARZeŃ – W  ostatnim rozdziale Roku Przebudzenia poznasz 
arkana skutecznego manifestowania marzeń. Dowiesz się, jak od-
różniać prawdziwe marzenia serca od wymagań ego. Nauczysz się 
rozpoznawać swoje podświadome wzorce działania i uwalniać je od 
tych, które blokują Twoją moc. Dowiesz się, jak zyskać jasność, cze-
go najbardziej dla siebie chcesz, i  zacząć to odważnie i  skutecznie 
realizować. Nauczysz się odważnie sięgać po to, na czym Ci zależy 
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bez presji i stresu, lekko, radośnie i z zaufaniem, ciesząc się harmo-
nią i dobrostanem, nie kiedyś, kiedy to osiągniesz, ale już tu i teraz. 
Zajrzysz też nieco głębiej, odkrywając to, kim tak naprawdę jesteś. 

Dzięki tej książce przekonasz się, że Twoje szczęście zależy wy-
łącznie od Ciebie. Koniec życia na autopilocie. Koniec frustracji 
i lęku. Koniec kwestionowania pragnień Twojego serca. Koniec po-
wtarzania tego, czego nie chcesz. Wolność, spokój, harmonia, poczu-
cie, że jesteś kochana, codzienna radość i spełnienie, życie w zgodzie 
z  Twoimi głębokimi pragnieniami  – to nie są tylko słowa, to jest 
jakość bycia, którą możesz świadomie i odpowiedzialnie kreować. 

Gotowa? To zaczynamy. 
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O AUtOrce

Pati Garg (przed ślubem Załug) jest autorką pięciu książek, 
w  tym bestsellera „Codziennie Pewna Siebie”, Intuitive  
Coachem i inspiratorką z dziesiątkami tysięcy fanów online. 

Pati pomaga kobietom zaufać sobie i  odważnie kreować życie, 
jakiego pragną. Prowadzi transformujący roczny program rozwoju 
osobistego Rok Przebudzenia online oraz bezpłatne sesje medytacji 
„Przebudzenie z Pati”. 

Znajdziesz ją na www.patigarg.pl, na profilu „Przebudzenie z Pati –  
Kochaj Czuj Doświadczaj” na Facebooku, na profilu przebudzenie_ 
z_pati na Instagramie oraz na kanale Pati Garg na YouTube. 



Inne książki Autorki:
(pod nazwiskiem Patrycja Załug)

100 pomysłów, jak być dla siebie dobrą

Codziennie Pewna Siebie. 8-tygodniowy trening  
budowania pewności siebie dla kobiet

Liderki. Poznaj historie kobiet,  
które zmieniły swoje życie, i napisz własną

Najpierw zadbaj o siebie. 4-tygodniowy kurs  
zdrowej asertywności dla kobiet
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