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W dzisiejszym numerze
przedstawimy krótkie artykuły
uczniów klas ósmych, których

motywem przewodnim są tematy
akceptacji samego siebie,
rozwoju osobistego oraz

sposobów osiągania sukcesów.
Możemy się z nich dowiedzieć
m.in czy warto przejmować się
opinią innych oraz jak radzić

sobie z takimi opiniami. Sporą
część dzisiejszego numeru

zajmie temat sukcesu i sposobu
jego osiągania.

Akceptacja samego siebie i rozwój osobisty

Potrzeba zmian
Często czytamy artykuły na temat rozwoju naszej osobowości,

sposobu osiągania sukcesów, eksperymentowania z własną
osobowością itp. Sam nie rzadko je napotykam.

Wydaje się, że ten temat został już wyczerpany. Mam tu na myśli to, że nie zawsze
warto zmieniać siebie, żeby upodobnić się do normy osobowości, charakteru, która
została przyjęta przez społeczeństwo. Nie potrzeba podążać za tym co robi twój idol,
autorytet, żeby osiągnąć sukces, swój własny sukces.

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie.
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Ja, a mój charakter
Każdy człowiek jest inny, nie tylko pod względem wyglądu, lecz
także charakteru. Nie ma dwóch takich samych osobowości.
Obecnie ludzie chcą eliminować w swoim charakterze niepożądane
cechy dążąc do ideału. Idealnym przykładem takiego zachowania
jest walka z nieśmiałością. W moim mniemaniu nie potrzebna.
Przeciwieństwem do nieśmiałość jest towarzyskość. I do tego
starają się dążyć ludzie. Moim zdaniem nie każdy człowiek jest
towarzyski i po prostu niektórzy ludzie się z tym rodzą i są tacy
całe życie. Natomiast druga grupa ludzi może być nieśmiałą i nie
ma w tym nic złego. Nieśmiałość nie jest chorobą, którą trzeba
zwalczać. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby każdy człowiek był
duszą towarzystwa, a nie byłoby żadnych osób nieśmiałych.

Mój własny sukces
Czym właściwie jest sukces? Słownikowa definicja sukcesu to
osiągnięcie sławy, majątku lub innego założonego celu. Moim
zdaniem to pojęcie jest często omylnie rozumiane i używane.
Często w mediach masowego przekazu widzimy nagłówki "Polski
aktor osiągnął międzynarodowy sukces", " Niesamowity sukces
polskiej reprezentacji" i utożsamiamy się z nimi. Mam tu na myśli
to, że sukces znanych nam celebrytów staje się celem, który
chcemy osiągnąć, przez co nie zauważamy naszych własnych
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Jak zaakceptować siebie?

Często się mówi: „głupia, gruba, brzydka, okropna”. Takie słowa nas
bolą, ale jako małe dzieci, nie obchodzi nas, jak wyglądamy. Dopiero, gdy

dorastamy, zaczynamy rozumieć świat, który nas otacza.

Podczas rozmów z innymi ludźmi często słyszałam "nikt cię nie skrzywdzi, dopóki sama mu na to nie
pozwolisz". Szczerze mówiąc, gardziłam takimi słowami. Przecież ludzie i tak mnie zniszczą, jeśli będą
tego chcieli, prawda?
Mogę jedynie udawać, że mnie to nie rusza, ale to będzie tylko iluzja. W środku będę upadać za każdym,
raniącym mnie słowem, które będzie skierowane w moją stronę.
Żyjąc w takim świecie, gdzie każdy czyha na czyjąś porażkę, za każdy, nawet najmniejszy błąd, karciłam
się w myślach. Wyzywałam od "najgorszej, brzydkiej, grubej". W końcu, skoro ludzie mnie tak nazywali,
to chyba była to prawda, mam rację?
Długo trwa, zanim nauczymy się kochać to, co widzimy stojąc rano przed lustrem. Wiadome jest, że nikt
od razu, tego samego dnia, nie powie do siebie: "jak dobrze, że tu jesteś".
Żaden człowiek nie ma prawa oceniać, dopóki nie pozna nas do samego końca. Tworzymy wokół siebie
mury, przez które większość osób rezygnuje z próby zaprzyjaźnienia się z nami. Próbujemy ich od
siebie odstraszać na różne sposoby, co - niestety - dość często nam się udaje.
Jednak są też tacy, którzy mimo takich trudności, będą rozbierać naszą barierę cegiełka po cegiełce.
Nie zburzą go od razu, natychmiast. Powoli, krok po kroku, dojdą do części nas, która nigdy nie widziała
nikogo na oczy. Podadzą jej rękę i pomogą prowadzić przez życie, ukazując wszystkie, najpiękniejsze
miejsca i emocje.

Co może pomóc nam się zaakceptować?
1. Wyłącz tryb krytyka.
Co to znaczy? Przestań krytykować samego siebie za najmniejszy błąd. Musimy pamiętać, że każdy je
popełnia, mniejsze, czy większe.

2. Naucz się przyjmować komplementy.
Zamiast mówić "nie jestem w tym dobra; nie umiem tego; to nieprawda", uśmiechnij się i podziękuj za
dobre słowa, pochwałę.

3. Zacznij mówić "kocham cię" stojąc przed lustrem.
Każdy, kto miał problem z poczuciem własnej wartości, nie raz próbował wykonać to zadanie. Wiemy,
jakie to trudne. Patrząc we własne, znienawidzone odbicie, trudno jest wypowiedzieć te dwa, pozornie
łatwe słowa. Na początku pojawiają się łzy, żal, gniew, smutek. Z czasem jednak staje się to coraz
łatwiejsze. Gdy powtórzymy to raz, drugi, piąty, za każdym kolejnym będzie coraz łatwiej, aż w końcu
nie będziemy mieli problemu z powiedzeniem tego sobie.

Wiadomo, że nie zawsze takowe czynności nam pomogą, ale na pewno będzie nam o wiele łatwiej, gdy
zamiast oczekiwać, że ktoś pokocha tych prawdziwych nas, sami najpierw to zrobimy.
                                                                                                                                                   Paulina Cejnowa
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Jak osiągnąć sukces?

Wielu z nas marzy o jakimś sukcesie, jest to może ocena celująca z
kartkówki albo zostanie astronautą, ale jaki jest najlepszy sposób

na jego osiągnięcie?

Czym jest sukces?
Dosłowną definicją słowa "sukces" jest osiągnięcie zamierzonego przez

siebie celu, ale dla każdego z nas oznacza to co innego. Warto, o tym
pamiętać przy próbie jego osiągnięcia.

Metoda na powodzenie.
Sukces wymaga dokładnego planowania i przed wszystkim wytrwałości, pracowitości

i czasu.
1. Określ co jest twoim celem.

Podstawą jest ustalenie do czego się dąży, ponieważ droga bez celu nie ma sensu.
2.Znajdź swój autorytet

którym będziesz się kierował. Twoim przewodnikiem może być każdy, kto osiągnął
sukces. Jest to może twój ulubiony piosenkarz, sportowiec, a może ktoś z twoich

bliskich?
3. Podziel działania na etapy.
O wiele łatwiej jest wykonać kilkanaście małych kroków niż od razu próbować sięgnąć

gwiazd.
4. Śledź swoje postępy.

Obserwowanie swoich wyników, zmotywuje cię do dalszej pracy i do stawiania
kolejnych kroków w kierunku sukcesu.

5. Nie zbaczaj z kursu.
Bardzo łatwo jest stracić chęci i zająć się czymś innym, przez całą drogę, bądź

wytrwały i nie daj sobie odwrócić uwagi od twojego celu.
Olek Bullmann

Wzór na sukces
Praca * czas + umiejętność = SUKCES
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DUSZA TOWARZYSTWA CZY SAMOTNOŚĆ? CO JEST
KLUCZEM DO SZCZĘŚCIA?

Mocne strony ekstrawertyka

1. Lubi uczyć się w grupie,
2. ma wiele zainteresowań,
3. potrafi szybko działać i myśleć
pod wpływem
 stresu,
4. korzysta z pamięci
krótkotrwałej.

Mocne strony introwertyka

1. Korzysta z pamięci
długotrwałej,

2. łatwiej uczy się czytając

3. na studiach radzi sobie lepiej
niż ekstrawertyk,

4. ma niewiele zainteresowań, ale
każde dokładnie zgłębia.

Każdy jest wyjątkowy na swój sposób i ma prawo do bycia sobą, lecz
czasami zastanawiamy się np. dlaczego zachowujemy się w dany sposób.

Niektórzy uwielbiają przebywać wśród ludzi, a inni wręcz przeciwnie.
Zastanawiamy się, jakim typem osobowości się wyróżniamy, a może

niektórzy już o tym wiedzą i chcą zmienić coś w swoim życiu. Pomogę
Wam w tym artykule odnaleźć swa osobowość oraz określić jej zalety i

wady

Granica między ekstrawertykiem, a introwertykiem jest bardzo odległa. Ekstrawertyzm
- osoba o tym typie osobowości zwraca się ku światu zewnętrznemu, jest na niego
otwarta. Ekstrawertycy lubią przebywać z ludźmi, czerpią energię z towarzystwa i
świata zewnętrznego, źle znoszą samotność. To ludzie aktywni i poszukujący doznań,
którzy lubią działać i często najpierw coś mówią i robią, a dopiero potem to analizują,
czyli mówiąc kolokwialnie, w gorącej wodzie są kąpani. Natomiast introwertycy to
ludzie, których nazywamy przysłowiowo samotnymi wilkami. Źle się oni czują w
grupie, wolą rozmowy w cztery oczy, a energię czerpią z samotności i przeżyć
wewnętrznych. Zanim podejmą jakieś działania, wcześniej dokładnie je przemyślą i
przeanalizują, a do pracy i skupienia potrzebują ciszy. 

Julia Dominik
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Dlaczego przejmujemy się tym, co inni o nas mówią?

Nauczyliśmy się, że to zdanie innych kieruje naszym życiem.
Przejmowanie się tym, co mówią o nas inni, jest bardzo często
spotykane. Najczęściej zdarza się to u nastolatków, lecz u
dorosłych również. W naszej ludzkiej naturze jest pragnienie bycia
częścią czegoś, chcemy być członkiem wspólnoty. Powoduje to
jednak, że przywiązujemy wagę do opinii innych wokół nas. W
szkole, gdy chcę się zyskać znajomych, często ktoś prosi nas o to,
żebyśmy się zmienili. Gdy chcemy pozostać sobą, zdarza się, że
zostajemy odrzuceni. Krążą o nas różne plotki i dużo osób wyrabia
sobie o nas zdanie, mimo tego, że nas nie znają. Dlatego potem,
przez takie rzeczy, wiele osób ma bardzo niską samoocenę.
Przejmujemy się zdaniem innych na nasz temat, ponieważ w
dzisiejszych czasach ważniejsze jest dla nas to, co inni o nas
myślą, niż to jacy jesteśmy naprawdę. Zachęcam do przeczytania
tego artykułu.

 

Laura Kandziora

. .
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Dlaczego przejmujemy się opinią innych?

No właśnie dlaczego..? Dużo osób nie zwraca na to uwagi lecz gdy
chcemy wyjść "na miasto" szykujemy się nie wiadomo ile. Ale tak
właściwie dla kogo się tak staramy? Stojąc przed lustrem często

stwierdzamy "jest ok" lub "tak się nie mogę pokazać ludziom". Większość
osób patrzy na swój ubiór nie pod względem wygody lecz wyglądu.

W dzisiejszych czasach mało kto nie przejmuje się opinią innych. Pomimo że często
staramy się tego nie robić, to ile razy zrezygnowałeś z jakiegoś ubrania, bo innym się
nie spodobało? Ile razy chciałeś zmienić coś w swoim życiu, ale jednak przez opinie
innych nie udało ci się niczego dokonać? Pomimo iż jesteśmy inni, niepowtarzalni,
pragniemy poparcia, akceptacji oraz miłości i zrozumienia drugiego człowieka.
Chcemy po prostu należeć do mniejszej większości ludzi i często się upodabniamy
lub naśladujemy kogoś by nie odstawać od reszty. I tak naprawdę nie ma w tym nic
złego, dopóki opinia "ich" nie jest ważniejsza od tego co "ja" myślę.

Jest też taka sytuacja w której nie jesteś pewny poprawnej odpowiedzi czy wyboru.
Gdy czujesz, że robisz źle, po prostu prosisz o radę bliskich. Nie jest to nic złego.

"Ludzie, zwłaszcza ci ważni, którzy dobrze cię znają, potrafią uderzyć w czuły punkt.
Bywa, że mają rację, czasami mówią to z troski o ciebie. Innym razem chcą cię

dotknąć, zranić, ośmieszyć, może podświadomie. Nie masz na to wpływu, nikogo nie
zmienisz." 

Co zrobić, aby się nie przejmować?
Nie da się w 100% nie słuchać, prawda? Nawet osoby które mają gdzieś opinie ludzi
pamiętają każdą złą rzecz na swój temat, lecz dają im do zrozumienia, że ich to nie

rusza i mają tylko "podziwiać i zazdrościć" a najważniejsze to brać przykład. 

Nadmierne przejmowanie się jest niebezpieczne!!!

Często może doprowadzać do depresji lub załamania nerwowego. "Przesadne
martwienie się opiniami na swój temat to jak świadome zamknięcie się w klatce
ograniczeń, rezygnacja z własnego potencjału, oddanie swojego życia w ręce

innych." 
Vanessa R.
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Jak osiągnąć sukces?

Każdy z nas chce być szczęśliwy w życiu i osiągnąć jak
najwięcej sukcesów. Jednak nie każdy wie jak to zrobić.

1. NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ
Gdy próbujesz osiągnąć sukces, zawsze może coś się nie udać. Nigdy nie będzie
idealnie, jednak to nie powód by się poddawać. W życiu zawsze będą wzloty i upadki.

2. UCZ SIĘ NA BŁĘDACH
Powinieneś starać uczyć się na błędach. Gdy popełnisz jakiś, to nie idź tą samą drogą,
by znów to zrobić, tylko wymyśl nowy sposób na osiągnięcie celu.
 
3.MIEJ CEL
 Jeśli chcesz osiągnąć sukces, miej cel do którego będziesz dążyć. Staraj się na
każdym kroku robić rzeczy, dzięki którym będziesz bliżej niego. Gdy zrealizujesz jeden
cel wybierz kolejny i do niego dąż.

ĆWICZENIE
SPRÓBUJ TERAZ WYMYŚLIĆ SOBIE CEL, KTÓRY POMOŻE TOBIE
OSIĄGNĄĆ SUKCES I POMYŚL, CO BYŚ MOGŁA ZROBIĆ, BY GO

ZDOBYĆ.

4. SYSTEMATYCZNA PRACA
Staraj się systematycznie pracować. Jedno Twoje działanie może nie przynieść
oczekiwanego rezultatu. Spróbuj swój styl życia zamienić na systematyczną pracę nad
swoim sukcesem.
Paulina Rekowska


	Akceptacja samego siebie i rozwój osobisty
	W dzisiejszym numerze przedstawimy krótkie artykuły uczniów klas ósmych, których motywem przewodnim są tematy akceptacji samego siebie, rozwoju osobistego oraz sposobów osiągania sukcesów. Możemy się z nich dowiedzieć m.in czy warto przejmować się opinią innych oraz jak radzić sobie z takimi opiniami. Sporą część dzisiejszego numeru zajmie temat sukcesu i sposobu jego osiągania.

	Potrzeba zmian
	Często czytamy artykuły na temat rozwoju naszej osobowości, sposobu osiągania sukcesów, eksperymentowania z własną osobowością itp. Sam nie rzadko je napotykam.
	Wydaje się, że ten temat został już wyczerpany. Mam tu na myśli to, że nie zawsze warto zmieniać siebie, żeby upodobnić się do normy osobowości, charakteru, która została przyjęta przez społeczeństwo. Nie potrzeba podążać za tym co robi twój idol, autorytet, żeby osiągnąć sukces, swój własny sukces.

	Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie.

	Ja, a mój charakter
	Każdy człowiek jest inny, nie tylko pod względem wyglądu, lecz także charakteru. Nie ma dwóch takich samych osobowości. Obecnie ludzie chcą eliminować w swoim charakterze niepożądane cechy dążąc do ideału. Idealnym przykładem takiego zachowania jest walka z nieśmiałością. W moim mniemaniu nie potrzebna. Przeciwieństwem do nieśmiałość jest towarzyskość. I do tego starają się dążyć ludzie. Moim zdaniem nie każdy człowiek jest towarzyski i po prostu niektórzy ludzie się z tym rodzą i są tacy całe życie. Natomiast druga grupa ludzi może być nieśmiałą i nie ma w tym nic złego. Nieśmiałość nie jest chorobą, którą trzeba zwalczać. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby każdy człowiek był duszą towarzystwa, a nie byłoby żadnych osób nieśmiałych.

	Mój własny sukces
	Czym właściwie jest sukces? Słownikowa definicja sukcesu to osiągnięcie sławy, majątku lub innego założonego celu. Moim zdaniem to pojęcie jest często omylnie rozumiane i używane. Często w mediach masowego przekazu widzimy nagłówki "Polski aktor osiągnął międzynarodowy sukces", " Niesamowity sukces polskiej reprezentacji" i utożsamiamy się z nimi. Mam tu na myśli to, że sukces znanych nam celebrytów staje się celem, który chcemy osiągnąć, przez co nie zauważamy naszych własnych sukcesów, które osiągamy na co dzień. Takie działanie może znacznie obniżyć naszą samoocenę, ponieważ będziemy wmawiać sobie, że ktoś mógł to osiągnąć, a ja nie. Powinniśmy obrać sobie nasz własny cel i dążyć do niego, nie zwracając uwagi na inne osoby.
	Jak zaakceptować siebie?
	Często się mówi: „głupia, gruba, brzydka, okropna”. Takie słowa nas bolą, ale jako małe dzieci, nie obchodzi nas, jak wyglądamy. Dopiero, gdy dorastamy, zaczynamy rozumieć świat, który nas otacza.
	Podczas rozmów z innymi ludźmi często słyszałam "nikt cię nie skrzywdzi, dopóki sama mu na to nie pozwolisz". Szczerze mówiąc, gardziłam takimi słowami. Przecież ludzie i tak mnie zniszczą, jeśli będą tego chcieli, prawda?
	Mogę jedynie udawać, że mnie to nie rusza, ale to będzie tylko iluzja. W środku będę upadać za każdym, raniącym mnie słowem, które będzie skierowane w moją stronę. Żyjąc w takim świecie, gdzie każdy czyha na czyjąś porażkę, za każdy, nawet najmniejszy błąd, karciłam się w myślach. Wyzywałam od "najgorszej, brzydkiej, grubej". W końcu, skoro ludzie mnie tak nazywali, to chyba była to prawda, mam rację? Długo trwa, zanim nauczymy się kochać to, co widzimy stojąc rano przed lustrem. Wiadome jest, że nikt od razu, tego samego dnia, nie powie do siebie: "jak dobrze, że tu jesteś". Żaden człowiek nie ma prawa oceniać, dopóki nie pozna nas do samego końca. Tworzymy wokół siebie mury, przez które większość osób rezygnuje z próby zaprzyjaźnienia się z nami. Próbujemy ich od siebie odstraszać na różne sposoby, co - niestety - dość często nam się udaje. Jednak są też tacy, którzy mimo takich trudności, będą rozbierać naszą barierę cegiełka po cegiełce. Nie zburzą go od razu, natychmiast. Powoli, krok po kroku, dojdą do części nas, która nigdy nie widziała nikogo na oczy. Podadzą jej rękę i pomogą prowadzić przez życie, ukazując wszystkie, najpiękniejsze miejsca i emocje.

	Patryk Manicki
	Co może pomóc nam się zaakceptować?
	1. Wyłącz tryb krytyka.
	Co to znaczy? Przestań krytykować samego siebie za najmniejszy błąd. Musimy pamiętać, że każdy je popełnia, mniejsze, czy większe.

	2. Naucz się przyjmować komplementy.
	Zamiast mówić "nie jestem w tym dobra; nie umiem tego; to nieprawda", uśmiechnij się i podziękuj za dobre słowa, pochwałę.

	3. Zacznij mówić "kocham cię" stojąc przed lustrem.
	Każdy, kto miał problem z poczuciem własnej wartości, nie raz próbował wykonać to zadanie. Wiemy, jakie to trudne. Patrząc we własne, znienawidzone odbicie, trudno jest wypowiedzieć te dwa, pozornie łatwe słowa. Na początku pojawiają się łzy, żal, gniew, smutek. Z czasem jednak staje się to coraz łatwiejsze. Gdy powtórzymy to raz, drugi, piąty, za każdym kolejnym będzie coraz łatwiej, aż w końcu nie będziemy mieli problemu z powiedzeniem tego sobie.
	Wiadomo, że nie zawsze takowe czynności nam pomogą, ale na pewno będzie nam o wiele łatwiej, gdy zamiast oczekiwać, że ktoś pokocha tych prawdziwych nas, sami najpierw to zrobimy.                                                                                                                                                    Paulina Cejnowa


	Jak osiągnąć sukces?
	Wielu z nas marzy o jakimś sukcesie, jest to może ocena celująca z kartkówki albo zostanie astronautą, ale jaki jest najlepszy sposób na jego osiągnięcie?
	Czym jest sukces?
	Dosłowną definicją słowa "sukces" jest osiągnięcie zamierzonego przez siebie celu, ale dla każdego z nas oznacza to co innego. Warto, o tym pamiętać przy próbie jego osiągnięcia.

	Metoda na powodzenie.
	Sukces wymaga dokładnego planowania i przed wszystkim wytrwałości, pracowitości i czasu.

	1. Określ co jest twoim celem.
	Podstawą jest ustalenie do czego się dąży, ponieważ droga bez celu nie ma sensu.

	2.Znajdź swój autorytet
	którym będziesz się kierował. Twoim przewodnikiem może być każdy, kto osiągnął sukces. Jest to może twój ulubiony piosenkarz, sportowiec, a może ktoś z twoich bliskich?

	3. Podziel działania na etapy.
	O wiele łatwiej jest wykonać kilkanaście małych kroków niż od razu próbować sięgnąć gwiazd.

	4. Śledź swoje postępy.
	Obserwowanie swoich wyników, zmotywuje cię do dalszej pracy i do stawiania kolejnych kroków w kierunku sukcesu.

	5. Nie zbaczaj z kursu.
	Bardzo łatwo jest stracić chęci i zająć się czymś innym, przez całą drogę, bądź wytrwały i nie daj sobie odwrócić uwagi od twojego celu.


	Wzór na sukces
	Praca * czas + umiejętność = SUKCES
	Każdy jest wyjątkowy na swój sposób i ma prawo do bycia sobą, lecz czasami zastanawiamy się np. dlaczego zachowujemy się w dany sposób. Niektórzy uwielbiają przebywać wśród ludzi, a inni wręcz przeciwnie. Zastanawiamy się, jakim typem osobowości się wyróżniamy, a może niektórzy już o tym wiedzą i chcą zmienić coś w swoim życiu. Pomogę Wam w tym artykule odnaleźć swa osobowość oraz określić jej zalety i wady
	Granica między ekstrawertykiem, a introwertykiem jest bardzo odległa. Ekstrawertyzm - osoba o tym typie osobowości zwraca się ku światu zewnętrznemu, jest na niego otwarta. Ekstrawertycy lubią przebywać z ludźmi, czerpią energię z towarzystwa i świata zewnętrznego, źle znoszą samotność. To ludzie aktywni i poszukujący doznań, którzy lubią działać i często najpierw coś mówią i robią, a dopiero potem to analizują, czyli mówiąc kolokwialnie, w gorącej wodzie są kąpani. Natomiast introwertycy to ludzie, których nazywamy przysłowiowo samotnymi wilkami. Źle się oni czują w grupie, wolą rozmowy w cztery oczy, a energię czerpią z samotności i przeżyć wewnętrznych. Zanim podejmą jakieś działania, wcześniej dokładnie je przemyślą i przeanalizują, a do pracy i skupienia potrzebują ciszy.

	Mocne strony ekstrawertyka
	Mocne strony introwertyka
	1. Lubi uczyć się w grupie,
	1. Korzysta z pamięci długotrwałej,
	2. ma wiele zainteresowań,
	2. łatwiej uczy się czytając
	3. potrafi szybko działać i myśleć pod wpływem  stresu,
	3. na studiach radzi sobie lepiej niż ekstrawertyk,
	4. korzysta z pamięci krótkotrwałej.
	4. ma niewiele zainteresowań, ale każde dokładnie zgłębia.
	Dlaczego przejmujemy się tym, co inni o nas mówią?

	Nauczyliśmy się, że to zdanie innych kieruje naszym życiem. Przejmowanie się tym, co mówią o nas inni, jest bardzo często spotykane. Najczęściej zdarza się to u nastolatków, lecz u dorosłych również. W naszej ludzkiej naturze jest pragnienie bycia częścią czegoś, chcemy być członkiem wspólnoty. Powoduje to jednak, że przywiązujemy wagę do opinii innych wokół nas. W szkole, gdy chcę się zyskać znajomych, często ktoś prosi nas o to, żebyśmy się zmienili. Gdy chcemy pozostać sobą, zdarza się, że zostajemy odrzuceni. Krążą o nas różne plotki i dużo osób wyrabia sobie o nas zdanie, mimo tego, że nas nie znają. Dlatego potem, przez takie rzeczy, wiele osób ma bardzo niską samoocenę. Przejmujemy się zdaniem innych na nasz temat, ponieważ w dzisiejszych czasach ważniejsze jest dla nas to, co inni o nas myślą, niż to jacy jesteśmy naprawdę. Zachęcam do przeczytania tego artykułu.
	Laura Kandziora
	Dlaczego przejmujemy się opinią innych?

	No właśnie dlaczego..? Dużo osób nie zwraca na to uwagi lecz gdy chcemy wyjść "na miasto" szykujemy się nie wiadomo ile. Ale tak właściwie dla kogo się tak staramy? Stojąc przed lustrem często stwierdzamy "jest ok" lub "tak się nie mogę pokazać ludziom". Większość osób patrzy na swój ubiór nie pod względem wygody lecz wyglądu.
	W dzisiejszych czasach mało kto nie przejmuje się opinią innych. Pomimo że często staramy się tego nie robić, to ile razy zrezygnowałeś z jakiegoś ubrania, bo innym się nie spodobało? Ile razy chciałeś zmienić coś w swoim życiu, ale jednak przez opinie innych nie udało ci się niczego dokonać? Pomimo iż jesteśmy inni, niepowtarzalni, pragniemy poparcia, akceptacji oraz miłości i zrozumienia drugiego człowieka. Chcemy po prostu należeć do mniejszej większości ludzi i często się upodabniamy lub naśladujemy kogoś by nie odstawać od reszty. I tak naprawdę nie ma w tym nic złego, dopóki opinia "ich" nie jest ważniejsza od tego co "ja" myślę.
	Jest też taka sytuacja w której nie jesteś pewny poprawnej odpowiedzi czy wyboru. Gdy czujesz, że robisz źle, po prostu prosisz o radę bliskich. Nie jest to nic złego.
	"Ludzie, zwłaszcza ci ważni, którzy dobrze cię znają, potrafią uderzyć w czuły punkt. Bywa, że mają rację, czasami mówią to z troski o ciebie. Innym razem chcą cię dotknąć, zranić, ośmieszyć, może podświadomie. Nie masz na to wpływu, nikogo nie zmienisz."

	Co zrobić, aby się nie przejmować?
	Nie da się w 100% nie słuchać, prawda? Nawet osoby które mają gdzieś opinie ludzi pamiętają każdą złą rzecz na swój temat, lecz dają im do zrozumienia, że ich to nie rusza i mają tylko "podziwiać i zazdrościć" a najważniejsze to brać przykład.
	Nadmierne przejmowanie się jest niebezpieczne!!!
	Często może doprowadzać do depresji lub załamania nerwowego. "Przesadne martwienie się opiniami na swój temat to jak świadome zamknięcie się w klatce ograniczeń, rezygnacja z własnego potencjału, oddanie swojego życia w ręce innych."
	Vanessa R.


	Jak osiągnąć sukces?
	Każdy z nas chce być szczęśliwy w życiu i osiągnąć jak najwięcej sukcesów. Jednak nie każdy wie jak to zrobić.
	1. NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ
	Gdy próbujesz osiągnąć sukces, zawsze może coś się nie udać. Nigdy nie będzie idealnie, jednak to nie powód by się poddawać. W życiu zawsze będą wzloty i upadki.
	2. UCZ SIĘ NA BŁĘDACH Powinieneś starać uczyć się na błędach. Gdy popełnisz jakiś, to nie idź tą samą drogą, by znów to zrobić, tylko wymyśl nowy sposób na osiągnięcie celu.
	3.MIEJ CEL  Jeśli chcesz osiągnąć sukces, miej cel do którego będziesz dążyć. Staraj się na każdym kroku robić rzeczy, dzięki którym będziesz bliżej niego. Gdy zrealizujesz jeden cel wybierz kolejny i do niego dąż.

	ĆWICZENIE SPRÓBUJ TERAZ WYMYŚLIĆ SOBIE CEL, KTÓRY POMOŻE TOBIE OSIĄGNĄĆ SUKCES I POMYŚL, CO BYŚ MOGŁA ZROBIĆ, BY GO ZDOBYĆ.
	4. SYSTEMATYCZNA PRACA Staraj się systematycznie pracować. Jedno Twoje działanie może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Spróbuj swój styl życia zamienić na systematyczną pracę nad swoim sukcesem.
	Paulina Rekowska




