
Kwestionariusz do pomiaru rozwoju osobistego 
 

1. Czy podczas kursu albo po jego zakończeniu, pojawiły się następujące zmiany w 

twoim życiu osobistym? (zaznacz X jeśli: 1 – całkowicie się nie zgadzasz, 2- nie 

zgadzasz się, 3 – trudno powiedzieć, 4 – zgadzasz się, 5 – całkowicie się zgadzasz). 

Możesz dodać również swoje własne spostrzeżenia i ocenić je w podobny sposób. 

 

 

Całkowicie 

się nie 

zgadzam 

Nie 

zgadzam 

się 

Trudno 

powiedzie

ć 

Zgadzam 

się 

Całkowicie 

się zgadzam 

 1 2 3 4 5 

 

Zmiany w postrzeganiu 

i koncepcji własnej 

historii życia oraz 

odkrywanie własnych 

źródeł mocy 

11,11   77,78 11,11 

 
Głębsza i bardziej 

złożona świadomość, 

która przynosi mi 

korzyści w różnych 

obszarach życia 

  11,11 77,78 11,11 

 
Samoświadomość 

 11,11  77,78 11,11 



 
Wrażliwość na moje 

ciało 

  11,11 66,67 22,22 

 
Wrażliwość w relacjach 

z innymi 

  33,33 55,56 11,11 

 
Wrażliwość na przyrodę 

i środowisko 

 11,11 44,45 33,33 11,11 

 
Rozpoznanie nowych 

perspektyw 

rozwiązywania i 

rozpoznawania historii 

życia 

  33,33 55,56 11,11 



 

 
Głębsze rozumienie 

(własnej) 

odpowiedzialności 

  33,33 44,45 22,22 

 
Skoncentrowanie na “tu 

i teraz” 

  

   75 25 

 
Pozytywna ocena 

bezpośredniego 

doświadczenia 

  22,22 55,56 22,22 

 
Łatwiejsze i lepsze 

przywracanie 

równowagi psychicznej 

i spokoju wewnętrznego 

  33,33 55,56 11,11 



 
Wzmocnienie 

pewności, że rzeczy 

dzieją się w życiu w 

określonym celu, że nie 

ma zbiegów 

okoliczności, że nic nie 

jest niemożliwe 

 11,11 22,22 44,45 22,22 

Skuteczniejsze 

rozwiązywanie 

konfliktów i trudnych 

sytuacji na poziomie 

osobistym 

  11,11 66,67 22,22 

 
Pozytywna orientacja w 

kształtowaniu obrazu 

siebie 

   88,89 11,11 

 
Lepsza akceptacja 

siebie 

 

  11,11 66,67 22,22 



 
Uznanie i 

zaakceptowanie 

własnych ograniczeń 

   55,56 44,44 

 
Mniej działań 

obronnych 

 

  33,33 66,67  

 

 

 

 

2. Czy podczas trwania kursu albo po jego zakończeniu, pojawiły się podane poniżej 

zmiany na poziomie życia zawodowego? (wstaw X jeśli: 1 – całkowicie się nie zgadzasz, 

2- nie zgadzasz się, 3 – trudno powiedzieć, 4 – zgadzasz się, 5 – całkowicie się zgadzasz). 

Możesz również dodać swoje własne spostrzeżenia i ocenić je w podobny sposób. 

 

 

Całkowicie 

się nie 

zgadzam 

Nie 

zgadzam 

się 

Trudno 

powiedzieć 

Zgadzam 

się 

Całkowicie 

się zgadzam 

 1 2 3 4 5 

 
Spokój i odprężenie 

  33,33 55,56 11,11 



 
Bardziej holistyczne 

podejście do ludzi 

  33,33 44,45 22,22 

 
Bardziej holistyczne 

podejście do 

wychowania 

 

  11,11 66,67 22,22 

 
Lepszy wgląd w 

sytuacje 

  22,22 66,67 11,11 

 
Większa motywacja 

 

 

  33,33 44,45 22,22 



 

 
Mniejsza lękliwość 

 

 33,33  55,56 11,11 

 
Zwiększona 

kreatywność i zaufanie 

do własnej pracy 

  11,1 44,45 44,45 

Włączanie intuicji i 

emocji w 

podejmowanie decyzji 

  11,11 55,56 33,33 

 
Odkrywanie nowych 

dziedzin pracy i badań 

 22,22 22,22 44,45 11,11 



 

 
Lepsza komunikacja i 

współpraca z kolegami 

  11,11 77,78 11,11 

 
Ustanowienie zdrowej 

równowagi między 

pracą a życiem 

prywatnym 

   77,78 22,22 

 
Ustanowienie zdrowego 

dystansu do pracy i 

współpracowników 

  44,45 33,33 22,22 

 
Skuteczniejsze 

rozwiązywanie 

konfliktów i trudnych 

sytuacji w życiu 

zawodowym 

  66,67 11,11 22,22 



 
Zwiększona wrażliwość 

i empatia w relacjach z 

kolegami 

  44,45 44,45 11,1 

 
Łatwiejsza identyfikacja 

osobistych kryzysów 

innych osób i 

stosowanie bardziej 

adekwatnych form 

reakcji na nie 

 11,11 33,33 44,45 11,11 

 
Lepsza reakcja w 

trudnych sytuacjach 

  44,45 33,33 22,22 

 
Nie boję się wyzwań 

zawodowych, ale 

traktuję je jako szansę 

 11,11 11,11 55,56 22,22 

 

 

 



Na podstawie kwestionariusza z pytaniami zamkniętymi przedstawionymi w powyższych 

tabelach potwierdziliśmy ważne pozytywne oddziaływania metody. 

Jeśli chodzi o stwierdzenia ocenione pozytywnie przez wszystkich (zgadzam się/ całkowicie 

się zgadzam) są to cztery znaczące obszary: 

- zastosowana metoda miała silny wpływ na koncentrację uczestników na “tu i teraz” (z tym 

stwierdzeniem zgadza się 75% uczestników, a 25% zdecydowanie się zgadza), 

- udział w projekcie znacząco przyczynił się do budowania pozytywnego nastawienia w 

kształtowaniu obrazu samego siebie (zgadzam się 88,89%, całkowicie się zgadzam:11,11%)   

- Właściwy obraz siebie i poprawna samoocena, które ściśle korelują z uznaniem i 

zaakceptowaniem własnych ograniczeń było trzecim stwierdzeniem ocenionym pozytywnie 

(zgadzam się 55,56%, całkowicie się zgadzam: 44,44%), 

- metoda pomogła również zachować odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a 

prywatnym (zgadzam się 77,78%, całkowicie się zgadzam: 22,22%).   

Warto odnotować, że 66,67% uczestników nie umiało zdecydować (trudno powiedzieć) czy 

udział w projekcie wpłynął pozytywnie na rozwiązywanie konfliktów i sytuacji konfliktowych 

w pracy. 

Jedyna całkowicie negatywna odpowiedź (całkowicie się nie zgadzam) dotyczyła zmian w 

postrzeganiu i koncepcji własnej historii życia oraz odkrywania własnych źródeł mocy – 

11,11%. 

Interesujące jest, że 33,33% uczestników stwierdziło, iż udział w projekcie nie miał żadnego 

wpływu na zmniejszenie lęku (nie zgadzam się), gdy tym samym w pytaniu o wpływ udziału 

w projekcie na spokój i odprężenie 33,33% z uczestników nie mogło się zdecydować czy to 

nastąpiło (trudno powiedzieć). 

 

 

 

3. Czy podczas trwania kursu albo po jego zakończeniu wystąpiły jakieś ważne zmiany 

w twoim życiu osobistym? Wymień je. 

 

– Pomogło mi spojrzeć na moje życie bardziej wnikliwie. W moim życiu osobistym 

zachodzą znaczące zmiany. Pomogło mi zrozumieć sens mojego zachowania, ponieważ 

było to związane z moją przeszłością i korzeniami. 

– Zrozumiałam, że relacje z moim bratem i siostrą są dla mnie ważniejsze niż myślałam. 

Mój związek z partnerem również uległ wzmocnieniu.   

– Większa świadomość swojego ciała. Było naprawdę fajnie poświęcić więcej uwagi 

swojemu ciału. Pomysł pracy holistycznej jest bardzo dobry do zastosowania w naszych 

praktykach. Lepsze przekazywanie informacji o moich (trudnych) uczuciach. 

Próbowanie bardziej kreatywnych sposobów kontaktowania się z własnymi uczuciami 

i nazywanie ich było dla mnie odświeżające, ponieważ uznałam, że jest to dobry sposób 

na wyrażenie siebie. Kiedyś myślałam, że moje rysunki, obrazy lub praca z gliną nie są 

wystarczająco ładne, ale teraz piszę swoją własną bajkę, ponieważ otrzymałam bardzo 

dobre opinie na jej temat, więc kiedy wrócę do domu, narysuję obraz. Dobrym 

pomysłem może być również wykorzystanie tego w mojej pracy, aby ułatwić dzieciom 

rozmawianie o trudnych sprawach. Rysowanie lub malowanie (robienie czegoś rękami) 

jest dla mnie dobre, ponieważ w ten sposób pomagam wydostać się temu z mojej głowy. 

– Nie wystąpiły jakieś większe zmiany, ale mogę przyznać, że wzrosło moje otwarcie. 

– Koncentracja na „tu i teraz” polepszyła moją równowagę psychiczną. Podjąłem również 

decyzję o ustabilizowaniu mojego życia w najbliższej przyszłości. 



– Uświadomiłem sobie, że moje życie nie jest pomyślne, i że jeśli chcę coś zmienić, 

muszę przestać obarczać siebie myślami o tym co inni powiedzą lub zrobią, gdy ja 

myślę, że jest to dobre.   

– Tak, były. Zakończyłam znajomość z moim długoletnim przyjacielem, przestałam jeść 

mięso i zdecydowałam być bardziej niezależną pod względem mieszkaniowym. 

– Nie. 

– Nie. 

 

4. Czy podczas trwania kursu albo po jego zakończeniu nastąpiły jakieś zmiany w twoim 

zawodowym życiu? Wymień je. 

– Udział w kursie pomógł mi zmienić podejście do młodych ludzi na bardziej holistyczne 

zrozumienie ich osobowości / zachowania. Stworzył i pomógł w lepszym zrozumieniu 

sytuacji. 

– Tak. Udział w kursie był dobrą pomocą, aby zacząć rozróżniać, co jest dla mnie bardzo 

ważne w życiu i móc się ograniczać. 

– Zabieram ze sobą pomysł, aby pracować z dziećmi bardziej holistycznie na poziomie 

osobistym. Może wprowadzę im trochę jogi lub popracuję nad ich wyobraźnią 

(medytacja i rysunek/malowanie). 

– Początkowo, nie zauważyłem żadnych znaczących zmian. Jednak w miarę 

uczestniczenia w szkoleniu, z modułu na moduł, dostrzegałem coraz więcej korzyści w 

moim prywatnym i zawodowym życiu. 

–  Nie boję się nowych wyzwań, wszystko traktuję jak rozwój. Robię to, co sprawia mi 

przyjemność i pracuję w 100% profesjonalnie. 

– Czuję, że jestem cenionym pracownikiem i mam możliwość rozwoju poprzez udział w 

różnych szkoleniach, co przekłada się na zarobki. W trosce o wzrost poczucia własnej 

wartości nie boję się wyzwań w pracy, ponieważ dzięki edukacji zwiększyła się moja 

otwartość na wyzwania. 

– Nie, nie pamiętam, żadnych znaczących zmian. 

– Nie. 

– Tak. Większe poczucie własnej godności w pracy i większa wrażliwość na innych.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na ile oceniasz zmiany jakie zaszły w twoim życiu osobistym po zakończeniu kursu? 

 

1 – bardzo małe, 2 – małe, 3 – żadne, 4 – duże, 5 – bardzo duże 

 



 
 

 

 

 

6. Na ile oceniasz zmiany jakie zaszły na polu twojego życia zawodowego po zakończeniu 

kursu? 

 

 1 – bardzo małe, 2 – małe, 3 – żadne, 4 – duże, 5 – bardzo duże 

 

 
 

 

7. Które z poruszanych tematów były kluczowe dla twojego wzrostu osobistego? 
 (Ponumeruj według ważności). 

0%

11%

11%

67%

11%

bardzo małe

małe

žadne

duże

bardzo duże

11%

22%

34%

33%

0%

bardzo małe

małe

żadne

duże

bardzo duże



 

a. Integracja osobowości – Drzewo (3. najczęściej wymieniane i oceniane), 

b. Przesłanie od rodziców – Mój plecak (2. najczęściej wymieniane i oceniane), 

c. Oto ja – Modelowanie / rzeźbienie (5. najczęściej wymieniane i oceniane), 

d. Stałe i tymczasowe relacje – socjogram (4. najczęściej wymieniane i oceniane), 

e. Wizja, cele i komunikacja – Spojrzenie w przyszłość (1. najczęściej 

wymieniane i oceniane). 

 

8. Które z podanych poniżej metod pracy w szczególny sposób wpłynęły na twój rozwój 

osobisty?  (Wybierz 3 opcje) 
 

a. Wyszukiwanie i identyfikacja symboli (4 oznaczenia) 

b. Taniec (1 oznaczenie) 

c. Medytacja kierowana (4 oznaczenia) 

d. Ekspresja artystyczna i modelowanie (5 oznaczeń) 

e. Werbalizacja i „czytanie” obrazów - proces z jednostką w „małej” grupie (6 

oznaczeń) 

f. Twórcze pisanie (1 oznaczenie) 

g. Praca z ciałem i ćwiczenia (4 oznaczenia) 

h. Wyjaśnienia teoretyczne (3 oznaczenia) 

 

 

9. W jaki sposób kurs wpłynął na twoje spostrzeganie dzieciństwa i okresu dojrzewania? 

– Kurs pomógł mi znów powrócić do dzieciństwa. Chociaż robiłam podobne rzeczy 

wcześniej, tym razem doświadczenie miało inną dynamikę, ponieważ praca odbywała 

się w innej grupie ludzi, z innymi układami. 

– Nie zmieniło mojego sposobu postrzegania mojego dzieciństwa, ale je utwierdziło. 

– Moje postrzeganie dzieciństwa i okresu dojrzewania było już w procesie ponownego 

„komponowania”. Mogę jednak powiedzieć, że teraz jest więcej miejsca na pozytywne 

spojrzenie wstecz i łagodniejszy obraz tego, co działo się w przeszłości. Fakt, że 

narysowałem drzewo bez korzeni, z pewnością mówi coś o sobie i dobrze było 

odzwierciedlić tę stronę siebie. 

– Nie wpłynęło. 

– Sytuacje, w których nie byłem słuchany jako dziecko mają bezpośredni wpływ na moje 

dorosłe życie i decyzje, które podejmuję. 

–  Uświadomiłem sobie, że negatywne doświadczenia z dzieciństwa w końcu „zamknęły 

się”, co uniemożliwiło mi eksplorację nowych obszarów we mnie, aby autentycznie 

„stać się”, być i brać ze świata to, czego potrzebuję. 

– Udział w kursie był tylko potwierdzeniem, że w moim życiu moi rodzice zawsze byli 

„na linii bocznej”, ponieważ bardziej skupiali się na kłótni ze sobą niż na nas, swoich 

dzieciach. 

– Nie miało wpływu. 

– Teraz mogę patrzeć na wydarzenia z mojego dzieciństwa z dystansu i z profesjonalnym 

podejściem. 

 

 



10.  W jaki sposób kurs wpłynął na twoje spostrzeganie relacji w twojej pierwotnej 

rodzinie (relacje z rodzicami, rodzeństwem)? 
 

– Potwierdził powiązania rodzinne i jej wpływ. 

– Mogę lepiej akceptować rzeczy z przeszłości, a to sprawia, że nasz kontakt jest 

spokojniejszy i przyjemniejszy. Znalazłam zdrową równowagę między dystansem a 

bliskością. 

– Mam teraz więcej miejsca na pozytywne myśli niż negatywne. Kiedy opowiadałam 

historie mojego dzieciństwa, dobre rzeczy zaczęły wypływać i było przyjemnie znowu 

je poczuć. 

– Uświadomiłem sobie, że relacje z moją pierwotną rodziną są bardzo luźne. 

– Zrozumiałam, że z powodu sztywnych zasad w domu nie było właściwych relacji. 

Odczuwałam wiele niesprawiedliwości ze strony moich rodziców. Czułam się samotna, 

bez żadnego zaangażowania ze strony najbliższych, ale teraz wiem, że to wszystko 

miało sens i że nikt nie chciał dla mnie źle. 

– Tworząc socjogram mojej rodziny, zauważyłem, jakie ważne miejsca zajmują w moim 

życiu i jak ważna jest ich obecność. Uświadomiłem sobie również, że każdy musi 

rozmawiać o wszystkim, co dzieje się tu i teraz, aby te relacje były dobre. 

– Ujrzałam relacje z moją siostrą w nowym świetle. Teraz też rozumiem, że to co czuję i 

myślę w stosunku do mojej mamy nie jest niewłaściwe lub nienormalne. 

– Nie wpłynęło. 

– Spojrzenie na relacje stało się bardziej realistyczne, a nie idealizujące. 

 

11. W jaki sposób kurs wpłynął na tworzenie twoich stałych (rodzinnych) relacji? 
 

– / 

– Poświęcam więcej czasu sobie, mojemu partnerowi i mojej dalszej rodzinie. Wzrosła 

moja pewność siebie, co sprawia, że dopuszczam ludzi do siebie bliżej. 

– Myślę, że jestem bardziej związana z rodzicami niż wcześniej. Jednak naprawdę 

polegam na mężu, wiedząc, że teraz skupiamy się bardziej na tworzeniu własnej rodziny 

z pomocą mojej rodziny / rodziców. Czuję, że jako dorosły człowiek osiągnęłam 

większy postęp. Nie jestem już dzieckiem moich rodziców, ale sama mogę zostać 

matką. 

– Znów uświadomiłem sobie (co już dawno wiedziałem), jak bardzo ważne dla mnie są 

moje dzieci. 

– Zrozumiałam, jak ważne jest, aby ktoś był blisko ciebie - osoba, której możesz zaufać, 

z którą możesz cieszyć się życiem i czerpać z niego wszystko, co najlepsze. Nie muszę 

tego robić sama, jak myślałam. 

– Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Zmiany w związkach lub małżeństwach czasem 

mogą być bolesne, ale musimy je przeprowadzać, aby zrozumieć, że przebywanie w 

miejsce, w którym czujemy się niekomfortowo jest znacznie bardziej bolesne. 

– Zrozumiałam, że jeśli chcę być dobrym rodzicem, którego nigdy nie miałam, muszę 

pozwolić moim dzieciom odejść, podejmować własne decyzje i popełniać pomyłki, itp. 



Pozwalam, bez narzekań i wzbudzania poczucia winy, odchodzić i wracać moim 

dzieciom. Tych rzeczy brakuje mi w moich rodzicach … 

– Nie wpłynął. 

– Udział w kursie nie wpłynął znacząco na trwałe relacje. Doświadczam ich jako trochę 

bardziej zdystansowane. 

 

 

12. W jaki sposób kurs wpłynął na tworzenie twoich tymczasowych relacji (koleżeńskich 

i przyjaźni)? 
 

– Pomógł mi w zrozumieniu mojego własnego zachowania, jak i zachowań moich 

kolegów, koleżanek i przyjaciół. 

– Próbuję wypowiadać się szybciej, gdy zbliżam się do wybuchu i proszę o pomoc. Dążę 

do lepszego spędzania czasu z moimi kolegami i przyjaciółmi. 

– Już nie będę się zadowalać z „mniej”. Jeśli zainwestuję w związek, musi on być wart 

głębszego zaangażowania, a nie powierzchownego. Potrzebuję głębokiej relacji 

bardziej niż powierzchownej rozmowy. 

– Przekonałem się, że każdy człowiek ma swój własny plecak, dzięki czemu mogę łatwiej 

zrozumieć reakcje na określone sytuacje. 

– Nie miało to wpływu, chociaż teraz moi belgijscy koledzy wiedzą o mnie więcej niż 

wcześniej i więcej niż moi inni koledzy. 

– Przed tym kursem, miałam bardzo duży dystans do ludzi i nie potrzebowałam bliskich 

relacji. Nie ufałam moim przyjaciołom i wolałam robić wszystko sama ostrożnie; teraz 

zaczynam rozumieć, że miło jest mieć ludzi, na których można polegać. 

– Teraz rozumiem, że ustalanie granic i zdrowego dystansu wpływają na moje przyjaźnie, 

moje samopoczucie psychiczne i mój wewnętrzny spokój. 

– Jestem bardziej pewna siebie i lepiej chronię siebie. Nie pozwalam innym, tak łatwo 

mnie skrzywdzić … 

– Nie wpłynęło. 

– W relacjach tymczasowych mogę zachować zdrowy dystans, będąc jednocześnie 

otwartym i empatycznym, aby związek mógł się rozwinąć. 

–  

13.  W jaki sposób kurs wpłynął na twoją duchową, etyczną i moralną sferę życia? 
 

– Z pewnością wpłynęło to na duchowy, etyczny i moralny wymiar życia. Pomogło mi to 

spojrzeć na niektóre sytuacje w inny sposób. 

– Otrzymałam nowe spojrzenie na moje życie duchowe, np. dotyczące związku między 

psychologią rozwojową a historiami biblijnymi. 

– Myślę, że to właśnie potwierdziło, że ta strona mnie jest ważną stroną. Zachęciło mnie 

to do utrzymania tej części mnie przy życiu. 

– Nie miało to wpływu i cieszę się, że prowadzący kurs byli na to otwarci. 



– Z pomocą wiary w Boga zaczęłam dostrzegać znaki, na które nigdy wcześniej nie 

zwracałam uwagi. Teraz wiem, że pewne rzeczy dzieją się w życiu z jakiegoś powodu, 

że to nie przypadek, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. 

– Robię to, co uważam za zgodne z moimi zasadami i moim ego. Zacząłem wierzyć, że 

nic nie dzieje się przypadkiem, że wszystkie działania są wynikiem czegoś. Moje 

wartości również się zmieniły. 

– Pomogło mi to być bardziej szczerym wobec siebie i Boga; teraz łatwiej jest nazwać 

pewne rzeczy po imieniu. 

– Nie wpłynęło. 

– Udział w kursie pogłębił duchowy wymiar mojego życia i nieco poprawiła ogólne 

rozumienie życia. 

 

14.  Jakie przeciwności i bariery nadal napotykasz w swoim życiu osobistym? 

– Nadal ciężko mi mówić: „nie” i ustalać granice. 

– Lubię pomagać i uszczęśliwiać ludzi, dlatego trudno jest mi mówić: „nie”, kiedy proszą 

o pomoc. 

– Myślę, że najtrudniejszą częścią jest przekształcenie zdobytej wiedzy w praktykę. 

Naprawdę podobała mi się cisza, odpoczynek i przerwy, myślenie o sobie i poznawanie 

historii innych uczestników. Łatwo zapomnieć o tym, kiedy wrócę do domu, więc 

muszę się tego trzymać i robić więcej rzeczy, które są dla mnie dobre i sprawiają, że 

jestem szczęśliwy. 

– Problem, któremu boję się stawić czoła, ciągle się przypomina. 

– Dla mnie największą przeszkodą w życiu jest niska samoocena. Pracuję teraz nad tym i 

ustalam nowe granice. 

– Wciąż mam wiele negatywnych uczuć w stosunku do moich rodziców ... Ja się 

zmieniam, ale oni nie ... :( starzeją się i przez to są mniej podatni na wpływ i zmiany. 

– Brak pewności siebie (niska samoocena). 

– Przede wszystkim, jak oceniać siebie w świetle rodziny i trwałych relacji. 

 

15. Jakie przeciwności i bariery nadal napotykasz w swoim życiu zawodowym? 

 

– Wprowadzenie tych wszystkich dobrych metod w pracy z młodzieżą w naszym centrum 

w Belgii i Ostendzie wymaga kreatywności. 

– Jestem bardzo odpowiedzialną osobą, więc podejmuję się szeregu zadań. Sztuka 

mówienia „nie” od czasu do czasu wzbudza uwagę innych. 

– Łączenie zdobytej wiedzy z prawdziwym życiem zawodowym. 

– Podobnie jak w moim życiu osobistym… Wszystko jest jednym Gestalt;) 

– / 

– Jestem bardzo wrażliwą i empatyczną osobą. Kiedy ktoś cierpi, natychmiast wyrażam 

chęć pomocy, ale często zdarza się, że ludzie nie pomagają innym z powodu zazdrości 

lub braku zrozumienia i nie są w stanie zidentyfikować i zareagować na kryzysy innych 

ludzi. 



– / 

– / 

– Przede wszystkim, bez cienia wątpliwości czy niepewności, będę w stanie pomóc 

komuś w sposób, który potrzebuje, by dokonać zmiany w swoim życiu. 

 

 


