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Nic nie jest takie, jak się wydaje… 

  

 

DEDYKACJA 

Pisałam, malowałam, czytałam, marzyłam i uczyłam się prawdy o sobie i o świecie od dzieciństwa. 

Wielokrotnie błądziłam i odnajdywałam drogę i znowu błądziłam. Większość tego, co powstało przed 

2002 rokiem odeszło w płomieniach. Moja dusza niechętna była zniszczenia tego, jednak ja rzadko się 

tym dzieliłam.  

Wędrówka przez ciemności i światło jest bardzo osobista i dla wielu osób pewnie niezrozumiała 

i  szalona. Każdy z nas przechodzi ją na swój sposób, jedni bardzo racjonalnie, inni duchowo i można 

znaleźć jeszcze całe mnóstwo sposobów.  

Prawdę możemy znaleźć jedynie poprzez obnażenie duszy i serca. Spojrzenie na siebie otwarcie 

i odważnie,  bez przykrywek i zasłon. 

 

Czy dostałaś plik ode mnie czy od kogoś innego, proszę uszanuj moją twórczość, taką jaka jest i dziel 

się nią jedynie z kimś, w czyje życie może wnieść jakąś wartość. Nie ma sensu zaśmiecać świata ani 

zbawiać go na siłę.  

Dbaj o siebie, wierz w siebie, doceniaj siebie, śmiej się, doświadczaj. Światło i ciemność towarzyszą 

nam zawsze. Wierzę w Ciebie kimkolwiek jesteś   

Uściski, Agnieszka ;-)  
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SPĘDZIŁAM NOC PIĘKNĄ  

Spędziłam noc piękną z przyjaciółka moją 

Patrząc na burzowe niebo, skłębione czarne chmury 

Słońca blask ostatni; w milczeniu, o zmierzchu, snułyśmy  

o życiu rozważania wspólne  

Ta noc zwiastowała radość wielką 

Cykady głosem, niskim lotem 

Blaskiem księżyca woalem zakrytym 

dzika kobieta bogini matka 

A kiedy dzień nastał burzą okrutną 

Bez słońca, bez światła 

Ze śmiechem wstałyśmy  

Wezwane przez życie 

Radosnym krokiem przez deszcz  

Przez ulewę, tańcząc dzikość serca 

Zapomniałyśmy o życiu, o byciu 

Szaleństwem roześmiane 

30 lipca 2016 
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Agnieszka Szotek 

Zawodowo: dyplomowany coach, coach prowokatywny, trener biznesu, Praktyk NLP 

IANLP™, joginka śmiechu, facylitator FreshBiz™, konsultant i mentor biznesu, tłumacz, 

Professional Scrum Master, AgilePM Practitioner. Mistrz i nauczyciel Reiki. 

Pomaga kobietom, które trafiły na tak zwany „szklany sufit” w swoim życiu. Najczęściej taka 

transformacja jest bolesna i wymaga wielu trudnych decyzji. Ich konsekwencje często są zaskakujące 

i  mało zgodne z powszechną definicją sukcesu. Prowadzą natomiast do odnalezienia własnej drogi 

i  własnej osobistej „recepty na szczęśliwe życie”. Trzeba mieć niezwykłą odwagę, by spotkać się z samą 

sobą bez masek i przyjrzeć się swojemu życiu z całkiem innej perspektywy, nie zawsze zgodnej ze 

społeczną „normalnością”. 

Wielokrotnie przechodziła taki proces sama, życie „stawiało kłody pod nogi”, na których się 

przewracała. Ucząc się na własnym doświadczeniu tego wszystkiego, co sama przekazuje. Każdy 

zakończony etap jest otwarciem na nowy etap. „Dziś znowu stoję na rozdrożu. Nie wiem, dokąd mnie 

zaprowadzi moja droga i moje decyzje. Mogę jedynie mieć ufność. To też powoduje, że dzielę się moją 

twórczością, odkrywając siebie i na wszelkie możliwe konsekwencje tego. Doświadczanie życia to zbyt 

wielka wartość sama w sobie, by przeżyć je w strachu.” 
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