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inspirujemy kobiety

Rozmowa z Lidią Wójcik, life coachem,  
tReneRem zmiany, tReneRem biznesu.

Miłość 
do siebie
najbardziej 
ekscytujący romans 
Twojego życia

BWL: Pracuje Pani z ograniczeniami kobiet, wspiera  
w rozwiązywaniu problemów, w procesie nabierania 
pewności siebie. Z jakimi problemami trafiają do Pani kobie-
ty? Co nas ogranicza? 
LW: Największym ograniczeniem jest brak wiary w siebie.  
Z drugiej strony mamy wiele ograniczeń wynikających z obec-
nej roli kobiety w społeczeństwie, jak również tych wyniesio-
nych z domu. Kobiety stały się silne, przez co utraciły prawo 
do bezsilności. Bierzemy na siebie zbyt wiele, zabierając sobie 
przestrzeń do tego, by być delikatniejszymi. A przecież bycie de-
likatnym nie oznacza utraty siły. Wchodząc w rolę wojownika, 
kobieta traci swoją kobiecość. Pomagam kobietom odnaleźć ją  
w sobie. Wspieram panie w najważniejszych obszarach życia: ro-
dziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej. Kobiety pragną 
bliskości, a jednocześnie bardzo się jej boją i jest to również jeden 
z przewodnich tematów, z jakim się do mnie zgłaszają. Ja poma-
gam im to zrozumieć i wspieram, by żyły odważniej. 
BWL: Jak wygląda taki proces i jaka jest w nim Pani rola? 
LW: Zazwyczaj klient przychodzi już dość mocno zdetermino-
wany. Pojawia się bardzo często w momencie, kiedy czuje, że 
dalej bez wsparcia nie da rady. Ja jestem towarzyszem tej zmia-
ny. Kiedy zaistnieje silna wewnętrzna decyzja, proces nabiera 
rozpędu, ale na tej drodze pojawiają się lepsze i gorsze momenty. 
Kiedy jednak dojdziemy do miejsca, w którym chcemy być, miło 
obserwować radość drugiego człowieka. Te momenty są dla mnie 
najbardziej budujące. Wspaniale jest się cieszyć z sukcesów mo-
ich klientów. 
BWL: Co Pani zdaniem sprawia, że klienci obdarzają Panią 
takim zaufaniem? 
LW: Niezależnie od tego, ile pracy włożyłam w edukację, nie-
zmiennie uważam, że to autentyczność i własne doświadczenia. 
Sama doświadczyłam bolesnego upadku i ten moment zmo-
tywował mnie do zmiany. Biegłam przez życie z sukcesami za-
wodowymi. Byłam wymagająca wobec siebie i innych. Żyłam 
standardami, których nauczyłam się jako mała dziewczynka, 
później nastolatka, kobieta, partnerka. Byłam w tym wszystkim, 

a przynajmniej starałam się być doskonała. Nie szłam, a biegłam 
szaleńczo z wewnętrznym przekonaniem, że tak właśnie wygląda 
udane życie. Niestety przyszedł moment, kiedy ten bieg nagle po-
zbawił mnie witalności. Okazało się, że nie mam siły dalej biec 
– potknęłam się i upadłam. Wtedy zaczęła się nowa historia mo-
jego życia. Uświadomiłam sobie, że miałam wiele na zewnątrz, 
ale wewnątrz gościła pustka. To był pierwszy krok do lepsze-
go, bardziej świadomego życia. Uczyłam się dzień po dniu nie 
biec, a spacerować. Uczyłam się dostrzegać to, co ominęło mnie 
w szaleńczym biegu. Dopiero wtedy rozpoczęłam prawdziwą 
przyjaźń z samą sobą, co otworzyło mi drogę do prawdziwego po-
znania siebie. 
I to wtedy też odkryłam, że miłość do samej siebie jest 
początkiem najbardziej ekscytującego romansu życia. Myślę, że 
właśnie to doświadczenie najbardziej wspiera mnie w tym, by 
skutecznie pomagać ludziom. A to zawsze było moim marze-
niem i największą życiową pasją. Jestem przekonana, że przede 
wszystkim własne, prawdziwe doświadczenia, w połączeniu  
z ugruntowaną wiedzą, są fundamentem pomagania komuś in-
nemu. Dzisiaj moją autentyczność podtrzymuje to, że nie ukry-
wam, iż każdego dnia nadal uczę się czegoś o sobie, uczy mnie 
życie i moi klienci. 
BWL: Jak długo trwa proces pracy z Panią? 
LW: Wszystko zależy od tego, jaki cel wyznaczył sobie klient. Sesje 
mogą trwać kilka tygodni, jak również kilka miesięcy. Czasem po 
dwóch, trzech spotkaniach klient dostaje to, czego potrzebował, 
żeby iść dalej. Na pewno ten proces dość mocno usprawniają wy-
pracowane przeze mnie autorskie metody. Stworzyłam metodykę 
dość szybko pozwalającą dotrzeć do sedna tematu, z którym nie 
potrafi poradzić sobie klient. Łączę różne techniki i narzędzia. Na 
co dzień organizuję też wspierające warsztaty. Uwielbiam pracę 
w dużym gronie kobiet. Rodzi się wtedy niezwykła więź, wielkie 
emocje, wzajemne wsparcie. Ta praca jest dla mnie pasją. Lubię 
się nią dzielić. n
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