
30 stycznia – 30 dzień roku

Cień

Cień to niedomówienie, mrok, lęk. Ale czasem bezpieczne 
schronienie. Mój azyl i wytchnienie. Osobiste, cierniste ścieżki 
mojej duszy, a nie ekspresowe autostrady na skróty do nieba. 
Moja prawda o mnie samej. Czasami dla mnie niewygodna. 
Chciałabym jej się pozbyć, ale ona podąża za mną wiernie. 
Niektórzy boją się własnego cienia. Ja swój biorę dziś pod 
rękę, bo myślę, że skoro jest, to chyba dobrze? Udomowię go. 
Spojrzę w twarz. A jest nad czym pracować! Ale cieszę się, że 
mi towarzyszy. W końcu to znak, że ciągle istnieję… 

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

31 stycznia – 31 dzień roku

Pomocna dłoń

Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni – jest ona 
na końcu Twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że 
masz drugą dłoń: pierwsza jest po to, aby pomagać sobie, 
druga, żeby pomagać innym.

Audrey Hepburn



1 lutego – 32 dzień roku

Ziarenka czasu

Godzinę dzielę na świadome minuty, ziarenka chwil, a każde 
smakuję, obracam w palcach… I łapię się na tym, że mimo 
iż czasu mam coraz mniej, to tak naprawdę mam go więcej!

Agnieszka Korzeniewska

2 lutego – 33 dzień roku

Fioletowy kocyk

Mam przyjaciółkę. Ona robi wszystko cudownie na sto pro
cent! Jak pracuje, to pracuje nie na żarty, a jak odpoczywa, 
to odpoczywa – na kanapie pod fioletowym kocykiem, całą 
sobą, każdym zmysłem, każdą komórką ciała. I wtedy upra
wia życie slow w najlepszym wydaniu, bez poczucia winy.
Jej fioletowy kocyk stał się moim symbolem celebrowania ży
cia. Świadomie się pod niego chowam w myślach, ucząc się 
uważności.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

3 lutego – 34 dzień roku

Roztargnienie

Zaprawdę powiadam Ci. Rzeczą ludzką jest być roztargnionym.

Agnieszka Korzeniewska



4 lutego – 35 dzień roku

Mazgajstwo

Nie mażemy się. Marzymy!

Agnieszka Korzeniewska

5 lutego – 36 dzień roku

Nietykalność

Ustalmy coś na początek. Nie jesteśmy nietykalni. Ktokolwiek 
w jakiś sposób postanowił zaistnieć w Internecie (choćby jed
norazowo lub sporadycznie), staje się osobą publiczną. I musi 
się liczyć z konsekwencjami tego statusu. 
Wszyscy jesteśmy osobami publicznymi, tylko różnimy się 
skalą popularności.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

6 lutego – 37 dzień roku

Skrajności

Jestem kobietą i ufam swojej intuicji. Dlatego boję się…
Skrajności napełniają mnie irracjonalnym strachem. Prze
pych i rozpaczliwa bieda. „Przebogactwo” rodzi nadużycia, 
nędza prowadzi do wykroczeń. Boję się demonstracji siły, 
sztywnych poglądów, ludzi ferujących wyroki, osądzających. 
Nieomylności, manipulacji, równego kroku podkutych bu
tów. Braku wybaczenia… Ale ponad wszystko lękam się ludzi 
miałkich, bez wyrazu i braku własnego zdania.

Agnieszka Korzeniewska

7 lutego – 38 dzień roku

Powszedniość

Każda ukochana staje się kiedyś gospodynią domu, każda 
purpura – płaszczem, każda korona – kapeluszem.

Fryderyk Chrystian Hebbel



8 lutego – 39 dzień roku

Kolory marzeń

Nasze marzenia przybierają kolory naszych braków, a życie 
każdego z nas – jest oddzielną księgą czekającą na zapisanie 
Twoim losem.

Agnieszka Korzeniewska

9 lutego – 40 dzień roku

Różnorodność

Różnorodność uczy uważności i pokory. My, dzieci pograni
cza. Mieszkamy obok siebie. Kochamy się, nawzajem chrzci
my nasze pociechy, zasiadamy wspólnie do świątecznych 
stołów. Życie na styku kultur sprawiło, że jesteśmy bogatsi 
od innych. To nas wyróżnia. Bardziej wrażliwi, tolerancyjni, 
czujni. Niełatwo jest żyć na granicy różnych światów, men
talności, poglądów. Różnorodność to nasz skarb, nasz spadek 
i kula u nogi.

Agnieszka Korzeniewska

10 lutego – 41 dzień roku

Miłość

– Kubusiu, jak się pisze miłość?
– Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje.

„Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne



11 lutego – 42 dzień roku

Złe wspomnienia

Złe wspomnienia wyrzuć beznamiętnie na śmietnik, nie będą 
już Ci do niczego potrzebne, choć nawet one miały w Twoim 
życiu ważną rolę do spełnienia. Ale tam, gdzie idziesz, będą 
tylko kulą u nogi, a nie świetlistym drogowskazem. Wszak 
zmierzasz ku przyszłości i tam chcesz żyć. Bo chyba się nie 
mylę, że to z nią wiążesz swoją przyszłość, nieprawdaż?

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

12 lutego – 43 dzień roku

Bullerbyn

Każdy musi mieć swoją krainę czułości, do której wraca.
Moje Bullerbyn. Rozciąga się w małej, malowniczej kotlince, 
wśród lasów, stawów i jezior. Na Podlasiu. Gdzie przylatują 
czarne bociany. I gdzie przez moją działkę przepływa rzeczka 
Mahomet. Pachnie orzechami laskowymi.
Na styku kultur, religii, narodowości. Polacy, Żydzi, Białorusini. 
Mieszańcy.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



13 lutego – 44 dzień roku

Gotowość

Jak poznać, że jest się gotowym do zmian w swoim życiu?
Zwątpić w swoje wątpliwości.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

14 lutego – 45 dzień roku

Ulewa

Każdy z nas na swej drodze musi przemoknąć do ostatniej 
nitki, by chcieć zmienić ubranie na suche, ogrzać się, docenić 
zbawienne działanie słońca i ruszyć dalej.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



15 lutego – 46 dzień roku

Młodość

Młodość ma wpisane w dowodzie drugie imię – Niecierpliwość.

Agnieszka Korzeniewska

16 lutego – 47 dzień roku

Szczęście do ludzi

Nie mam szczęścia do pieniędzy, ale mam do ludzi.
Z wielką łatwością pieniądze zdobywam, z jeszcze większą 
tracę. Są jak przepływający przeze mnie strumień energii 
i tak je traktuję. Mają służyć ludziom, a nigdy odwrotnie.
Odkąd sobie zdałam z tego sprawę, żyje mi się bezpiecznie 
i mam wielkie zaufanie do losu. Gdy dotyka mnie niedostatek, 
wiem, że to tylko przejściowe problemy. Ufam, że świat jest 
nieskończenie bogaty i zawsze, dokładnie wtedy, gdy będzie 
trzeba, użyczy mi swej szczodrobliwości. Cierpliwie czekam.

Agnieszka Korzeniewska

17 lutego – 48 dzień roku

Sinusoida

Życie ludzkie wyznacza sinusoida.
Pewnie nieraz przyjdzie jeszcze budować z gruzów.
Ale to żadne nieszczęście. Prawdziwą tragedią jest, gdy tracisz 
na zawsze kogoś bliskiego.
Ci, którzy tego doświadczyli, wiedzą, o czym mówię.
Inne straty to zwykłe niedogodności życia. Pestka po prostu.

Agnieszka Korzeniewska



18 lutego – 49 dzień roku

Związki

Związki nie są po to, abyśmy wreszcie mogli być szczęśliwi czy 
spełnieni. Są po to, byśmy stawali się świadomi.

„Zwierciadło” nr 5/2015

19 lutego – 50 dzień roku

Euforia

Każdy, kto choć raz doświadczył euforii spełnienia, wie, 
o czym mówię. I taki człowiek będzie błogosławił każdą sa
motną dróżkę, którą musiał przejść, każdy zakręt i strome 
urwiska. Bo wie, że realizacja marzeń warta jest największe
go zadanego sobie trudu.

Agnieszka Korzeniewska



20 lutego – 51 dzień roku

Małe miasteczka

W tych małych miasteczkach nauczyliśmy się skrzętnie skry
wać nasze marzenia i pragnienia. Gdzieś na samym dnie, tak 
głęboko, że nieraz zapominamy o ich istnieniu. Ale jednocze
śnie, paradoksalnie, siła tych ukrytych marzeń jest jak rwą
ca, podwodna rzeka, która zrywa chodniki i kruszy mur.
Takie „małe miasteczka” istnieją także w sercach betono
wych dżungli wielkich miast. Bo owo „małe miasteczko” to 
stereotypy w naszych głowach na temat zastanego porządku 
i ludzi, którzy nas otaczają.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

21 lutego – 52 dzień roku

Nasze zadanie

Bo to jest naszym zadaniem. Otwierać głowy ludziom, którzy 
gotowi są na zmiany w swoim życiu. Oni to już wszystko wie
dzieli przed Tobą. Może przeczytali więcej mądrych książek 
na ten temat niż Ty. Ale nie byli jeszcze gotowi. Może jesteś tą 
kroplą, której potrzeba, by pękła tama.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



22 lutego – 53 dzień roku

Cierpliwość

– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, 
ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie 
i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś 
nigdy nie znika.

„Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne

23 lutego – 54 dzień roku

Zabawa

Tak, koniecznie musisz się dobrze bawić w życiu.

Agnieszka Korzeniewska



24 lutego – 55 dzień roku

Wrażliwość

Ona, wrażliwość, hartuje się w niedoskonałościach życia.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

25 lutego – 56 dzień roku

Niedobór

Niedobór paradoksalnie jest ich sprzymierzeńcem, turbiną kre
atywności. W dobie globalizacji nadążają bez problemu za obo
wiązującymi trendami, mając za przewodnika Internet. Świat 
jest bardziej w ich zasięgu, niż był kiedykolwiek wcześniej. Brak 
środków nie oznacza uszczerbku na osobowości. Przeciwnie. 
Przecież to z braków rodzą się najpiękniejsze idee, powstają re
wolucyjne odkrycia i zmiany. To nie z nadmiaru pieniędzy „bu
szujemy” po ciuchlandach, nawet jeśli dziś to także moda, trend 
ostatnich lat. Prujemy, przerabiamy, malujemy, szyjemy. Two
rzymy. Zmieniamy siebie i naszą rzeczywistość, sięgamy gwiazd.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

26 lutego – 57 dzień roku

Dzieci nierównych szans

Wszyscy jesteśmy dziećmi nierównych szans. Im trudniej 
mamy na starcie, tym bardziej chcemy: więcej wiedzieć, moc
niej dotknąć, poczuć bardziej…

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

27 lutego – 58 dzień roku

Twoja rzeczywistość

Kreuj rzeczywistość, jaką masz w zasięgu ręki, nie oglądając 
się na nierówne szanse.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



28 lutego – 59 dzień roku

Nastawienie

Im dłużej żyję na tym świecie, tym głębiej rozumiem wpływ, 
jaki ma na życie nastawienie. Nastawienie jest dla mnie waż
niejsze niż fakty. Jest ważniejsze niż przeszłość, niż edukacja, 
niż pieniądze, niż okoliczności, niż porażka, niż sukces, waż
niejsze niż to, co inni ludzie myślą lub robią. Jest ważniejsze 
niż wygląd, utalentowanie czy umiejętności.

Charles R. Swindoll

1 marca – 60 dzień roku

Nastawienie raz jeszcze

Poszczególni ludzie grają na tej samej strunie – nastawieniu, 
a jakże inna jest ich melodia…

Agnieszka Korzeniewska



2 marca – 61 dzień roku

Kapitalistka

Jestem kapitalistką. Gromadzę kapitał. A są nimi wszystkie 
dobre chwile.
Dostrzegam je, tworzę, gromadzę i przechowuję. Na lepsze 
czasy.
By czerpać z nich siłę, gdy nadejdą gorsze dni.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

3 marca – 62 dzień roku

Wybór

To wybór, a nie przypadek decyduje o Twoim przeznacze
niu. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart, jaką odgrywasz 
rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens. Nikt inny 
nie dysponuje tym, co Ty – Twoim zestawem talentów, po
mysłów, zainteresowań. Jesteś oryginalnym egzemplarzem. 
Arcydziełem.

Regina Brett



4 marca – 63 dzień roku

Szczęście

Zamknęła je mocno ramionami i nie pozwoliła odejść.

Agnieszka Korzeniewska

5 marca – 64 dzień roku

Spojrzeć na teściową inaczej

Myślę o niej: „Kobieta, która kocha mego mężczyznę równie 
mocno jak ja. Jedyna, z którą mogę się nim dzielić bez zazdro
ści. Bezpieczny ląd dzieciństwa mego syna”.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

6 marca – 65 dzień roku

Działanie

Można się tak całe życie zastanawiać, czy wyjść z domu, czy 
może lepiej zostać, bo zacznie padać deszcz. Ja po prostu wy
chodzę i nie kombinuję.

Agnieszka Dygant



7 marca – 66 dzien roku

Zanim

Zanim jeszcze życie mnie opuści, już będę za nim tęsknił. I za 
niewykorzystanymi szansami.

Agnieszka Korzeniewska

8 marca – 67 dzień roku

Smakowanie życia

Nauczyłam się smakować życie fragmencikami jak takie 
malusieńkie kawałeczki tortu. Pamiętam, że kiedyś to życie 
trochę połykałam bez smaku. Było dobre, ale nijakie. Nie do
ceniałam wartości codzienności. Po prostu była. Po prostu mi 
się należała. Wracałam do domu z pracy i codziennie widzia
łam ten sam sielski obrazek, ani dobry, ani zły. Rutyna co
dzienności, bez egzaltacji. I pamiętam, że gdy tak oglądałam 
tę swoją codzienność jakby z boku, na ramieniu przysiadła 
mi na sekundę leciutka, spłoszona myśl. Czy zawsze tak bę
dzie? Przysiadła i odleciała. A ja się zatrwożyłam. 
Za jakiś czas spadła na nasz dom ciężka choroba jednego 
z domowników. Dni i noce nabrały niebywałego znaczenia. 
Każda chwila nabrała głębi. Każdy oddech. Cień oddechu. 
I w tej paradoksalnej chwili, gdy śmierć pukała każdego dnia 
w nasze drzwi, zrozumieliśmy, co to znaczy naprawdę żyć. Ci, 
którzy się o nią otarli, wiedzą, ile treści posiadać może w so
bie chwila. Ile barw i warstw. 

Agnieszka Korzeniewska



9 marca – 68 dzień roku

Dziunie i bezkręgowcy

Faceci bezkręgowcy to twory rodzaju męskiego, posiadające 
rozbudowany mózg, czasami nadzwyczaj analityczny, przy 
czym, jak sama nazwa mówi, całkowicie pozbawieni są krę
gosłupa. W związku z tym na widok żeńskiego tworu ideal
nego impuls przesyłany z ich mózgu spływa niczym woda do 
organu decyzyjnego poniżej brzucha i facet jest ugotowany, 
a dziunia ustawiona.

Agnieszka Korzeniewska

10 marca – 69 dzień roku

Opcja polityczna

Moją jedyną opcją polityczną jest: „Po drodze mi jest z mą
drymi, wrażliwymi ludźmi”. Jedyną polityką, jaką uprawiam, 
jest zmienianie skrawka świata wokół mnie na lepsze. Tak, 
wiem, jest to mniej spektakularne, ale jednocześnie często 
bardziej skuteczne niż nadęte frazesy i widowiskowe posunię
cia w świetle fleszy.

Agnieszka Korzeniewska

11 marca  – 70 dzień roku

Podołasz

I jeśli Ci mówią, że podołasz, to z pewnością mają rację. Uru
chomisz wszystkie drzemiące w Tobie moce, by utrzymać się 
na fali, ale nie ukrywam, będzie Ci bardzo trudno bez zaplecza 
finansowego i duchowego wsparcia. Ja to wszystko miałam, 
ale i tak zdarzały się dni czarniejsze niż najciemniejsza noc.
Mówię Ci to uczciwie, byś wyruszając w tę najpiękniejszą 
z najpiękniejszych dróg, miał świadomość, że do sukcesu nie 
prowadzi oświetlona autostrada, ale cierniste, często fałszy
we ścieżki. A także – fałszywi przewodnicy. Bo przecież będą 
tacy, którzy spróbują Ci wmawiać, że na pewno się uda, wy
starczy tylko pójść za głosem pasji. Często zapominają do
dać, że owszem, udaje się, ale za setnym podejściem. Ale jeśli 
pytasz, czy ten trud się opłaca, bez wahania powiem Ci, że 
TAK. I nieważne są: pot, zmęczenie i łzy.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



12 marca – 71 dzień roku

Bogate życie

Jak ktoś mądry powiedział: bogate życie nie oznacza życia 
w bogactwie. Czasami odwrotnie. Jest ciągłą podróżą i próbą 
Twoich z Tobą samą sił.

Agnieszka Korzeniewska

13 marca – 72 dzień roku

Pasja

Mną tak szarpnęło i wyniosło na pełne morze, że nawet 
brzeg straciłam z oczu…

Agnieszka Korzeniewska



14 marca – 73 dzień roku

Optymista, jakim jesteś

Bo optymista, jakim jesteś, realnie patrzy na problemy. Gdy 
nie wypala plan A, nie zraża się. W końcu tyle jeszcze liter 
alfabetu zostało na awaryjne plany wyjścia z trudnych sy
tuacji. 

Agnieszka Korzeniewska

15 marca – 74 dzień roku

Świadoma kobieta

Świadoma kobieta żyje po swojemu.
Chadza nie zawsze słusznymi ścieżkami.
Bywa osądzana od czci i wiary. Uczy się wybierać to,
co sprawia jej przyjemność, a nie to, co w danej chwili
się opłaca. Świadoma kobieta ufa swojej intuicji
i wie, co jest najlepsze dla niej i jej rodziny.
Czasami zachowuje się nieobliczalnie.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska



16 marca – 75 dzień roku

Słowa

Czasami dosięgają Cię słowa, czasami kamienie.
Trzeba być odpornym, potrafić kochać ten świat,
nie tracąc przy tym nic ze swoich poglądów i wartości.
Wiem, że niektórym nie starcza odwagi. Sztuką jest
kochać otoczenie, jednocześnie zachowując odmienność.
Ale jest to możliwe.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

17 marca – 76 dzień roku

Skromność według Puchatka

I gdy Królik zapytał: – Co wolisz, miód czy marmoladę do 
chleba? – Puchatek był tak wzruszony, że powiedział: – Jedno 
i drugie. – I zaraz potem, żeby nie wydać się żarłokiem, do
dał: – Ale po co jeszcze chleb, Króliku? Nie rób sobie za wiele 
kłopotu.

„Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne

18 marca – 77 dzień roku

Masz prawo!

Masz prawo do gorszych dni, do bezsilności
i do łez. A nawet do totalnego doła! Ale nie taplaj się w nim 
za długo.

Agnieszka Korzeniewska



19 marca – 78 dzień roku

Wariatka

Jestem wariatką! Opętańczo szczęśliwą wariatką.
Nie musisz brać ze mnie przykładu.
Kontakt ze mną może grozić zakaźną chorobą
naiwnego umiłowania świata! Jeśli nie chcesz go oglądać
w tysiącach barw – lepiej trzymaj się ode mnie z daleka.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

20 marca – 79 dzień roku

Życie, jakiego pragniesz

By stworzyć życie, jakiego pragniesz, nie potrzebujesz man
try, autohipnozy, specjalnego programu podbudowującego 
twój charakter czy nowej pasty do zębów. Potrzebujesz prak
tycznych technik rozwiązywania problemów, planowania 
i dotarcia do materiałów, umiejętności, informacji i kontak
tów. Potrzebujesz zdroworozsądkowej strategii, by umieć so
bie poradzić z ludzkimi uczuciami i słabostkami, takimi jak 
strach, depresja,lenistwo, które przecież nie znikną.
Potrzebujesz również sposobów radzenia sobie z przejściowy
mi, emocjonalnymi reakcjami Twoich bliskich, spowodowa
nymi zmianami w Twoim życiu – podczas gdy sama będziesz 
potrzebowała przy podejmowaniu ryzyka większego wspar
cia duchowego.

Internet



21 marca – 80 dzień roku

Romans życia

Romans życia, któremu pozwalamy się wymknąć każdego 
dnia, nienapisana powieść, nieodwzajemniona miłość, ser
deczny gest, który zamarł, bo się zawahałam. Pozwalamy 
się wymknąć, bo rzeczywistość wymusza na nas roztropność 
i rozwagę.

Jane Austin

23 marca – 82 dzień roku

Cierpliwość według Puchatka

Jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, zdaje się ciebie nie słuchać, 
bądź cierpliwy. Być może ma po prostu mały kłaczek w uchu.

„Kubuś Puchatek” Alan Alexander Milne

22 marca – 81 dzień roku

Niedoskonałość w związku

Nie kochajcie swoich partnerów za „coś”,
nie wstydźcie się ich drobnych przywar.
Mówię o tych wszystkich drobnostkach, które
choć nieważne, potrafią ruszyć z posad bryłę świata.
Waszego świata.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

24 marca – 83 dzień roku

Sukces

Pamiętam, że miałam bardzo mało pieniędzy, że głodowa
łam i kontrolowałam wydatki. Że musiałam podejmować 
decyzje, czy dzisiaj kupić paczkę orzeszków ziemnych i ku
bełek jogurtu, czy jutro kupić dużą torbę serowego popcornu 
i karton soku żurawinowego. Tym się wtedy żywiłam. Ale nie 
brałam pod uwagę innej możliwości niż sukces.

Madonna



25 marca – 84 dzień roku

Nadmiar

Powiedz mi, czy istnieje danie, choćby najlepsze, które zje
dzone w nadmiarze nie powoduje niestrawności lub choćby 
zwykłego dyskomfortu?
Niewielu jest ludzi, którzy potrafią unieść nadmiar dobroby
tu i dobrze nim gospodarować. I jeszcze go pomnożyć, nie 
tracąc przy tym wrażliwości… Ona, wrażliwość, hartuje się 
w niedogodnościach życia, w przeszkodach, kompleksach.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

27 marca – 86 dzień roku

Biała karta

Mówią, że człowiek od urodzenia jest białą, niezapisaną kar
tą. A ja uważam, że od narodzenia już wtłaczają go w przypi
sane role. Jest grubym kajetem kulfoniastych liter uprzedzeń, 
stereotypów. Rosnąc, albo przyjmuje te role, kuli ramiona 
i zgadza się z nimi, albo, jeśli starczy mu siły, wyzwala się ze 
społecznie narzuconych mu schematów i wyobrażeń innych 
o nim samym.

Agnieszka Korzeniewska

26 marca – 85 dzień roku

Rodzic

Nikt z nas nie rodzi się rodzicem. To długotrwały i bolesny 
proces, cholernie trudna funkcja będąca sumą naszych wy
obrażeń na temat idealnego rodzicielstwa, doświadczeń, zra
nień i błędów. Z naszej niedoskonałości rodzi się nowy czło
wiek – nasze dziecko.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



28 marca – 87 dzień roku

Nawigacja

Być może GPS Twego życia celowo prowadzi Cię meandra
mi z daleka od dróg na skróty i autostrad, oddala cel… Bo 
nie jesteś jeszcze gotowy. A drogi szybkiego ruchu mają to do 
siebie, że nie zauważasz na nich piękna otaczającego świata, 
a jedynie innych pędzących w wyścigu do celu jak Ty. Przy
śpieszasz jak oni, by nie być ostatnim, bądź by nie blokować 
innym szybkiego pasa ruchu.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

30 marca – 89 dzień roku

Oczy

I oczy. Jakby całe życie z nieobecnego ciała spłynęło właśnie 
do nich. Ogromne, zielone, głębokie, intensywne, pełne niepo
jętego zachwytu. Zaparło mi dech. Nie było wątpliwości, że 
patrzę na najszczęśliwszą dziewczynkę świata. Nie mogłam 
od niej oderwać wzroku. Ani zrobić kroku. Inni ludzie też. Ale 
ona nie zwracała na nas uwagi. Nie była zawstydzona ani 
skrępowana. Nas tam dla niej nie było… Z gracją i wdziękiem 
wiodła swój mały orszak kolejnymi zakamarkami shopping 
centre, przyglądała się wystawom, smakowała każdy detal, 
nie spieszyła się i nikt jej nie poganiał. Pomyślałam, że nigdy 
wcześniej nie spotkałam żadnej ludzkiej istoty tak bardzo 
celebrującej życie… Była z nim spleciona w jakimś pełnym 
namiętności, intymnym uścisku…

Agnieszka Korzeniewska29 marca – 88 dzień roku

Twórcze „nicnierobienie”

Kiedy ostatni raz siedziałeś z książką w dłoni w parku w cią
gu tygodnia? A może udało Ci się trwonić czas bez poczu
cia winy? Tak, pytam, czy Ci się udało, bo wiem, że łatwiej 
wziąć sobie na głowę jeszcze jeden obowiązek, niż stosować 
twórcze „nicnierobienie”. Twórcze, bo nawet nie zdajesz sobie 
sprawy z tego, ile procesów zachodzi w Tobie, gdy trwoniąc 
czas, uwalniasz to, co nie jest Ci potrzebne do życia. Parują 
toksyny, ulatniają się złe myśli z głowy, uchodzi nagromadzo
ny stres. Piękniejesz, łagodniejesz…

Agnieszka Korzeniewska



31 marca – 90 dzień roku

Prezent

Próbowałem tłumaczyć rodzicom, że życie to taki dziwny 
prezent. Na początku je się przecenia: sądzi się, że dostało się 
życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do 
chrzanu, za krótkie, chciałoby się je niemal odrzucić. W koń
cu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. 
I próbuje się na nie zasłużyć.

„Oskar i pani Róża” Éric -Emmanuel Schmitt

1 kwietnia – 91 dzień roku

Uśmiech

I uśmiechasz się do ludzi. Prosty gest, a jak wielu z nas go się 
wstydzi.
Czy zauważyłaś, że ludzie w tramwajach, windzie, na ulicy są 
śmiertelnie poważni? A przecież nie są tacy naprawdę! Za
ryzykuj uśmiech, a życie odpłaci Ci bukietem nieprzewidzia
nych, drobnych uniesień. Każdego dnia.

Agnieszka Korzeniewska



2 kwietnia – 92 dzień roku

Damska torebka

Torebka może podnieść poczucie wartości, można się nią za
słonić, podeprzeć (zwłaszcza gdy jest to walizka), można nią 
cisnąć czy ją podeptać w napadzie szału, a nawet wytłuc nią 
po głowie rywalkę… Świetnie się nią kłuje w oczy zawistne 
koleżanki, skutecznie podnosząc im ciśnienie! Im droższa to
rebka – tym mocniejszy efekt.

Agnieszka Korzeniewska

3 kwietnia – 93 dzień roku

Twoje prawdziwe Ja

Pewnego dnia zaskoczona odkryjesz po drugiej stronie lu
stra fascynującą kobietę, w której twarzy delikatnym dłutem 
czas rzeźbi bruzdy, a włosy przyprósza migoczącym srebrem. 
W oczach tej dziewczyny dostrzeżesz znajome, wesołe ogniki 
i pomyślisz, że to nietuzinkowa postać! Pokochasz ją. Obiecu
ję Ci. Pójdź za nią. Z gracją nauczy Cię stąpać po rosie i omi
jać szerokim łukiem blichtr życia. Pokaże Ci, co jest jego isto
tą. Nigdy nie będziesz żałować, że jej zaufałaś. Ona kocha Cię 
bezwarunkowo. To Twoje prawdziwe Ja.

Agnieszka Korzeniewska

4 kwietnia – 94 dzień roku

Biec dalej

Czasami nie wiemy, jak nadążyć za rytmem licznych zmian, 
które zakłócają nasze codzienne życie. Wydaje się, że utra
ciliśmy kontrolę nad własnym życiem, ale mimo wszystko 
wciąż biegniemy, aby tylko biec dalej. Nie zatrzymujemy się 
aż do dnia, w którymś jakaś próba sparaliżuje nam energię. 
Bowiem często tylko za cenę cierpienia zdajemy sobie sprawę 
z tego, co jest naprawdę ważne.

François Gervais „Wzrastać w nadziei”



5 kwietnia – 95 dzień roku

Bagaż wyprawny

Szafa – mój symboliczny bagaż wyprawny. Ale tak napraw
dę bagażem wyprawnym jest nasze dzieciństwo. Różnie cięż
kie są nasze podróżne walizki, bo doświadczamy po drodze 
twardego lądu pod stopami i kołyszącego morza.

Agnieszka Korzeniewska

6 kwietnia – 96 dzień roku

Tkliwość

Codziennie na świecie umierają miliony ludzi, tryliony roślin 
powtarza swój cykl życia i śmierci, gaśnie tysiące gwiazd. A ja 
roztkliwiam się nad losem jednej uschniętej róży?

„Magia słów” Agnieszka Korzeniewska

7 kwietnia – 97 dzień roku

Niezależność

Jak ja byłam kiedyś uzależniona od tego, co pomyślą o mnie 
inni! Oczywiście żyję w określonym społeczeństwie, posiada
jącym określony zestaw norm społecznych, które szanuję. 
Dlatego do pracy ubieram się jak do pracy, do kościoła jak 
do kościoła, a na egzamin nie pójdę w pidżamie. Ale to, że 
latem noszę kozaki na plażę, jest wyłącznie moją sprawą. Nie 
obchodzi mnie zdanie innych na ten temat.
I jaka ulga! Jaka wolność, że nie trzeba sprostać oczekiwa
niom całego świata.

Agnieszka Korzeniewska



8 kwietnia – 98 dzień roku

Na sto procent

Należy zawsze tak pisać, jak gdyby pisało się po raz pierw
szy i ostatni. Tyle powiedzieć, jakby to miało być pożegnanie, 
i tak dobrze, jakby to miał być debiut.

Internet

10 kwietnia – 100 dzień roku

Póki żyjesz

Siedzisz na strychu życia i leczysz rany jak Ikar połamane 
skrzydła. A ja Ci powtarzam jak mantrę: póki żyjesz, możesz 
jeszcze je zebrać do kupy i pofrunąć, jak dobrze powieje. Pew
nych rzeczy nigdy już nie zrobisz z racji wieku, stanu zdrowia, 
braku pieniędzy, ale ciągle posiadasz bonus w postaci życia – 
możesz go wykorzystać na wszelkie sposoby. Tylko nie trać 
czasu, by nie upłynęła data ważności.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

9 kwietnia – 99 dzień roku

Niewolnicy

Są wśród nas rekordziści. Zawalają, obiecują, a w końcu ma
chają ręką, twierdząc, że są do niczego! Rezygnują z celów. 
I zaczynają być dziwnie lojalni wobec codziennych nawyków, 
aż stają się ich niewolnikami.

Robert Heinlein



11 kwietnia – 101 dzien roku

Wirtual

Zamknij laptop i idź do lasu. Pooddychaj świeżym powie
trzem. Wirtual poczeka. Jest cierpliwy i nieskończony. Jak 
wieczność. Tylko Ty jesteś tu przechodniem. Wykorzystaj 
Twój czas i doprowadź sprawy do szczęśliwego końca. Da się. 
Może nie wszystko od Ciebie zależy, ale bardzo dużo. Nawet 
nie wiesz, jakim jesteś mocarzem!

Agnieszka Korzeniewska

13 kwietnia – 103 dzień roku

Zachłanność

Jestem zachłanna na podglądanie codzienności.

Agnieszka Korzeniewska

12 kwietnia – 102 dzien roku

Przeznaczenie

Czasami, pilnując się jedynie słusznej, wytyczonej trasy, prze
gapiamy to, co kryją wyboiste dróżki trzeciej czy czwartej 
klasy. Płyniemy z głównym nurtem, bojąc się przeznaczenia. 
Przeznaczenie wiąże się z ciężką pracą i niepewnością. Często 
z samotnością, czasami z odrzuceniem. Ale warto. Wyrusz 
na poszukiwanie brylantu, nie zadowalaj się sztucznymi bły
skotkami.

Agnieszka Korzeniewska



14 kwietnia  – 104 dzień roku

Wytrwałość

Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent 
– nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani,któ
rzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – 
nienagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni 
niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wy
kształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i de
terminacja są wszechmocne.

Calvin Coolidge

16 kwietnia – 106 dzień roku

Niedoskonałość

Nie musisz być perfekcyjna. Bądź niedoskonałością szukającą 
łaski. To znacznie ciekawsze i bliższe naturze człowieka.

Agnieszka Korzeniewska

15 kwietnia – 105 dzień roku

Brak proporcji

Gdy ludzie mają duże osiągnięcia w pracy zawodowej, tra
cą zmysły. Wzrok jest niepotrzebny – nie ma czasu na oglą
danie obrazów. Słuch jest niepotrzebny – nie ma czasu na 
słuchanie muzyki. Mowa niepotrzebna – nie ma czasu na 
rozmowę. Tracą poczucie proporcji – związku między jedną 
rzeczą a drugą. Człowieczeństwo jest niepotrzebne.

Internet

17 kwietnia – 107 dzień roku

Trening uważności

Zmiana postawy wymaga odwagi. I zaangażowania. Na któ
re czasu brak.
Każdemu z nas przydałby się trening uważności. Zaczynam 
już dziś.

Agnieszka Korzeniewska



18 kwietnia – 108 dzień roku

W głowach

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są. 

Abraham Lincoln

20 kwietnia – 110 dzień roku

Alternatywa

Albo wygram, albo zdechnę.

Justyna Kowalczyk

19 kwietnia – 109 dzień roku

Gen

Wstrząsnął mną jedynie fakt, że tak naprawdę nigdy nie 
zastanawiałam się, czym jest dla mnie optymizm. Jeśli od
dychasz tlenem, to po prostu żyjesz. Kiedy postrzegasz świat 
zmysłami, nie zastanawiasz się nad istotą ich posiadania. Po 
prostu chłoniesz otoczenie i tyle. Tak jest z optymizmem.
Taki gen. Przychodzi się z nim na świat. Gdy rodzisz się z jakimś 
jego deficytem, można to jeszcze nadrobić, wyrównać. Jak? Czy
tając, rozwijając się, ucząc się swoich zachowań, przyglądając 
się im. Może hiperoptymistą nie zostaniesz, ale jest szansa, że 
zaczniesz dostrzegać przynajmniej podstawowe kolory życia.

 Agnieszka Korzeniewska

21 kwietnia – 111 dzień roku

Ułamki sekundy

Ułamki sekundy zmieniają wszystko.
Sukienka w grochy, tak piękna – to tylko sukienka.
Filiżanka z limitowanej serii niemieckiej porcelany.
Tak krucha jest.
To tylko filiżanka.
Każdy dzień jest darem. Tylko tak postrzegaj życie. Żyj pełnią 
siebie.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



22 kwietnia – 112 dzień roku

Serdeczna uwaga

Nie czekaj, aż zatrzyma Cię choroba czy wypadek. Aż de
presja upomni się o Twoje poganiane biczem czasu ciało i 
ducha. To zbyt kosztowna lekcja. Nie warto w życiu płacić 
aż tyle. Zacznij od małych rzeczy. Poświęć sobie odrobinę ser
decznej uwagi.

Agnieszka Korzeniewska

23 kwietnia – 113 dzień roku

Wiosenne porządki

Gdy te niezbędne, wiosenne porządki mam już za sobą, uczę 
się w swoim zapracowaniu intensywniej przeżywać i celebro
wać czas poświęcany innym. Dlatego umawiam się rzadziej, 
za to mego rozmówcę traktuję jak króla… Chcę, by był naj
ważniejszy, a nasze spotkanie pełne dobrych treści. Staram 
się tak poukładać sprawy dnia, by nie zerkać nerwowo na 
zegarek.

Agnieszka Korzeniewska



24 kwietnia – 114 dzień roku

Rozdrobnienie

Jestem zachłanna. Głodna informacji, wrażeń, doznań, wie
dzy. Chcę spróbować wszystkiego. Tu nadgryzę, tam uskubię, 
liznę z wierzchu, pędzę dalej. Lista książek do przeczytania 
niebezpiecznie pęcznieje. Zaliczam je pobieżnie. Liczba maili 
do odpisania przyprawia o zawrót głowy, a jeden mail waż
niejszy od drugiego. Komunikatory potęgują tylko moje roz
drażnienie. Dają mi coraz więcej i więcej pokarmu, którego 
mój mózg, serce skonsumować nie mogą. Nie nadążają.
Robiąc śniadanie, myślę o tym, co muszę załatwić do obiadu. 
Pędząc za bieżącymi sprawami, martwię się, że nie wyrobię 
się z obiadem. Rozmawiając z Tobą, myślę, że trzeba umówić 
syna do lekarza, zapłacić ratę za auto i zadzwonić koniecznie 
do cioci Marysi, bo dziś są jej urodziny…
Znasz to?…

Agnieszka Korzeniewska

25 kwietnia – 115 dzień roku

Moi trenerzy uważności

WSZYSTKIEGO na pewno nie zdążę zrobić i nawet nie chcę. 
Wystarczy, że zrobię całym sercem coś jednego. Tak na sto 
procent jak moja przyjaciółka. Tak jak mój ukochany pies. 
Moi najlepsi trenerzy uważności.

Agnieszka Korzeniewska



26 kwietnia – 116 dzień roku

Syn

Kładę się u syna w pokoju na jego kanapie i słucham z nim 
muzyki, podczas gdy on pracuje. Odkrywam moje dziecko na 
nowo, w tym, czego słucha, w tym, co czyta, co mówi, na jaki 
temat milczy.

Agnieszka Korzeniewska

28 kwietnia – 118 dzień roku

Trzy kroki

Trzy istotne kroki do rozpoczęcia szczęśliwej drogi do wnętrza 
swojej kobiecości:
1) znajdź codziennie kwadrans dla siebie;
2) deleguj obowiązki;
3) spójrz na swego faceta jak na… człowieka.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

27 kwietnia – 117 dzień roku

Włoskie poranki

W życiu mogą zdarzać się wyrzucane przez okno kwiaty, 
„włoskie poranki”, zatrzaskiwane w gniewie drzwi, czułe za
wieszenia broni. One są solą miłości. Inaczej byłoby za mdło.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



29 kwietnia – 119 dzień roku

Jakość życia

Uważnie przypatruj się kroplom deszczu, pomarszczonej ro
dzynce w kolorowym keksie, oczom dziecka. Smakuj zapach 
wiatru, pola, kwiatów. Wsłuchuj się w dźwięk ciszy, ma na
prawdę wiele barw. A życie odpłaci Ci wielkim znakiem jako
ści, jaki nada każdemu Twemu dniowi.

Agnieszka Korzeniewska

30 kwietnia – 120 dzień roku

XXI wiek

Nasz XXI wiek wymaga dużo roztropnej uwagi i ciepłych 
uczuć dla nas samych. Dlatego pokochaj siebie całą swoją 
mocą.

Agnieszka Korzeniewska



1 maja – 121 dzień roku

Smak egzystencji

Ciesz się, że nie masz wszystkiego w życiu. Nadmiar jest ciężki 
do udźwignięcia. Czasami wręcz niemożliwy.
Błogosławiony lekki niedosyt, który nadaje smak ludzkiej eg
zystencji.

Agnieszka Korzeniewska

3 maja – 123 dzień roku

Świat nam sprzyja

Świat nam sprzyja. Sprzyja dojrzałości. Więc jeśli nie poznał 
się on na Tobie, gdy miałeś dwadzieścia, trzydzieści lat – jest 
duże prawdopodobieństwo, że upomni się o Ciebie w drugiej 
turze. I da Ci szansę.

www.businessinsider.com.pl

2 maja – 122 dzień roku

Nastawienie po raz trzeci

Jestem przekonany, że życie to dziesięć procent tego, co mi się 
przydarza, i dziewięćdziesiąt procent tego, jak na to reaguję. 
Tak samo jest w Twoim przypadku… Jesteśmy władni wybie
rać nasze NASTAWIENIE.

Charles R. Swindoll



4 maja – 124 dzień roku

Najlepszy fundusz inwestycyjny

Energia. Lubię ją tracić na rozmowy z Tobą, zarwane noce, 
które niosą ukojenie, radość, śmiech, reset umysłu i odpoczy
nek dla ciała. Z radością ją tracę, gdy praca, którą wykonuję, 
rozpala mi krew w żyłach! Nie żałuję jej, gdy przemierzam 
pola wzdłuż i wszerz, po kostki w glinie z moim psem. I gdy 
trzeba wyciągnąć kogoś z opresji, gdy traci pod nogami grunt; 
na twórcze kłótnie jej nie żałuję. Najwspanialsze idee rodzą 
się w ogniu sprzecznych opinii. Na bycie piękną dla mnie sa
mej – tracę ją szczodrze. Na płacz – bo wraz z nim jak wio
senny deszcz blaszaną rynną wypłukuję z siebie toksyny, lęki, 
smutki, nieporadności. Tracę energię na celebrację śniadania, 
poranną kawę, wieczorną lampkę wina w towarzystwie in
nej, inspirującej mnie kobiety, zrobienie pysznej pizzy dla tego 
jedynego błysku w czyimś oku. Tańczyć w deszczu i robić nie
poważne rzeczy. Oto na co nie żal mi twórczych sił! Wydat
kować energię, czuwając przy łóżku bliskiej lub całkiem nie
znanej osoby. Na walnięcie pięścią w stół, gdy wymaga tego 
sytuacja. Na postawienie na swoim lub wielkość… rezygnacji, 
nawet za cenę swoich prywatnych zysków emocjonalnych… 
A to nie jest łatwe. Na nocne pisanie tych słów do Ciebie. Gdy 
zamieniamy się miejscami, wiem, ile dobra potrafisz mi dać, 
zużywając swoją energię na moją skromną osobę. To wszyst
ko nie jest stratą. To inwestycja. Pomnażanie. Najlepszy fun
dusz inwestycyjny.

Agnieszka Korzeniewska

5 maja – 125 dzień roku

Pułapki cywilizacji

Najgorsze są zakamuflowane pożeracze naszej twórczej siły.
Wszyscy je znamy. Pułapki na naszą energię są wpisane 
w nasze życie. Dobrze wiecie, o czym mówię. Portale społecz
nościowe, skrzynka mailowa, telefon, komputer…
Jak się ratować? – zapytasz.
Odpowiedź jest zdumiewająco prosta. Ale to właśnie naj
prostsze rozwiązania są genialne.
Nie daj się zaszczuć cywilizacyjnymi zdobyczami tego świa
ta. Łap równowagę. Módl się czy medytuj, otaczaj się pozy
tywnymi ludźmi. Odetnij się na dzień od mediów. Poczujesz, 
jakbyś narodził się na nowo! Spróbuj, polecam. To lepsze niż 
najlepsze SPA.

Agnieszka Korzeniewska



6 maja – 126 dzień roku

Zacznij teraz!

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. Zacznij teraz.

Johann W. von Goethe

7 maja – 127 dzień roku

Ciekawość

Chciałbym wiedzieć, o czym szepczesz do Boga.

Agnieszka Korzeniewska



8 maja – 128 dzień roku

Improwizacja

Każda z nas została stworzona do życia. A ono nie cierpi za
stoju i monotonii. Nie próbuj go przewidzieć. Nie uda Ci się. 
Ono jest improwizacją.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

9 maja – 129 dzień roku

Proste życie jak „dzień dobry”!

Powiem Ci, jaka jest moja filozofia życia, byśmy mogli się le
piej poznać. Założenie jej jest proste jak „dzień dobry”, choć 
w praktyce bywa trudniej niż w teorii. Po pierwsze: nie krzyw
dzić. Po drugie: nie trzeba szukać daleko. 

Agnieszka Korzeniewska



10 maja – 130 dzień roku

Zarozumiali durnie!

Każdego dnia zbawiaj jakąś mikroskopijną część swego świa
ta. Wiem, wyświechtany, patetyczny frazes. To nie Ty wybie
rasz, komu masz pomóc, bo wtedy miałbyś naprawdę pro
blem. Nie wdawaj się w jałowe dyskusje z teoretykami, co nic 
dla swego mikroświata nie zrobili, ale wiedzą, jak i w jakiej 
kolejności go zbawiać. To zarozumiali durnie!

Agnieszka Korzeniewska

12 maja – 132 dzień roku

Złe emocje

Zaczęłam je oswajać przez… przypatrywanie się im z boku, 
jak w kinie czy teatrze. I nabrałam dystansu.

Agnieszka Korzeniewska

11 maja – 131 dzień roku

Chwile życia

Mawiają, że trzeba cieszyć się każdą chwilą życia, która 
trwa…
Mówią, że liczy się tylko tu i teraz. Że przeszłość nie jest waż
na, a przyszłości jeszcze nie ma. Ja powiem inaczej, ale nie 
musisz się ze mną zgadzać. Przeszłość jest ważna, ale już Ci 
dziś niepotrzebna.
Ona Cię ukształtowała, stworzyła, zahartowała, uwrażliwiła. 
Jest ważna. Jesteś zlepkiem swoich doświadczeń z przeszłości, 
tych dobrych i złych. Jesteś po trosze swoją własną przeszło
ścią, żyjącą tu i teraz, zmierzającą ku przyszłości…

Agnieszka Korzeniewska



13 maja – 133 dzień roku

Sfery życia

Każdy z nas musi mieć swoje sfery życia, gwarantujące 
o jego równowadze. Gdy któraś z nich jest zapomniana, coś 
zaczyna kuleć w naszym ogólnym funkcjonowaniu. Czasem 
zaniedbujemy duchowość, kiedy indziej fizyczność. Lecz nie 
martw się, to normalna kolej rzeczy. Nie jesteśmy cybor
gami. Doświadczamy pod stopami trzęsień ziemi, kołyszą
cego morza i twardego lądu. Ważne jest, żebyś wiedział, 
jakie wartości stanowią o TWOJEJ równowadze i gdy łajba 
zwana życiem niebezpiecznie się kolebie, spróbował z po
wrotem ustawić dziób w odpowiednim kierunku i nadać jej 
stabilność.

Agnieszka Korzeniewska

14 maja – 134 dzień roku

Akceptacja

Akceptujcie ludzi takimi, jakimi są, i nie bądźcie smutni, gdy 
odchodzą. To znaczy bądźcie – ja na przykład zawsze pła
czę – ale miejcie tę świadomość, że Wasza miłość nie jest za
borczością, a daje wolność.
Gdy sobie zdałam z tego sprawę, czuję się sama ze sobą pew
niej we wszechświecie. Nie próbuję zawłaszczać ludzi, których 
kocham. Pozwalam im odejść, choć zachowuję w sercu. Za
ufanie daje ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Agnieszka Korzeniewska

15 maja – 135 dzień roku

Twoje miejsce i Twoje życie

To Twoje miejsce na świecie i Twoje życie; idź i zrób z nim 
to, co tylko możesz, uczyń z niego to życie, które chciałbyś 
przeżyć.

Mae Jemison



16 maja – 136 dzień roku

Cierpienie

Gdy zaczęłam przekształcać cierpienie w świadomość, zrozu
miałam, że nie powinnam szukać odpowiedzialności za to, co 
czuję, w innych ludziach czy okolicznościach. Zaczęłam „gła
skać” moje cierpienie, nie uszlachetniać je, lecz ubanalniać.

Agnieszka Korzeniewska

17 maja – 137 dzień roku

Prawo do wad

Nie kochajcie swoich partnerów za coś, nie wstydźcie się ich 
drobnych przywar. Macie prawo do gniewu i wad, tak jak 
i oni. Macie prawo do gorszych dni. Nie radzę Wam, byście 
zamiatali pod dywan poważne problemy typu uzależnienia, 
ale mówię o tych wszystkich drobnostkach, które choć nie
ważne, potrafią ruszyć z posad bryłę świata. Waszego świata.

Agnieszka Korzeniewska

18 maja – 138 dzień roku

Samotność jest dziwna tylko pierwszy raz

Samotność jest dziwna tylko pierwszy raz…
Gdy mamy wizję, nie musi być ona widzialna i czytelna dla 
innych. Najczęściej nie jest. W większości wypadków jest tak 
bardzo odległa innym ludziom, nawet bliskim, że musimy 
pchać nasze koło marzeń samotnie.
Ale nie martw się, to nie jest zła wiadomość. 
Samotność, o której mówię, nie jest dopustem Bożym, a ra
czej Jego błogosławieństwem. To ludzie z braku marzeń i pa
sji nadali jej monstrualnie demoniczny charakter. A ona jest 
niezbędnym towarzyszem naszych zmagań. 

Agnieszka Korzeniewska



19 maja – 139 dzień roku

Przywiązanie

Z upływem lat człowiek potrafi się przywiązać nawet do sa
mego siebie.

Andrzej Niewinny Dobrowolski

21 maja – 141 dzień roku

Mądry mężczyzna

Mądry mężczyzna wie, że spełniona kobieta to dla niego raj 
w domu! Taki umożliwi Ci osobisty rozwój, bo przeczuwa, że 
wielokrotnie będzie mu to oddane miłością i czułością.

Agnieszka Korzeniewska

20 maja – 140 dzień roku

Cel

Gdy odnajdziesz w życiu inną wartość, a mogą być nią Twoje 
śmiałe marzenia i ich realizacja, wejdziesz na wyższy poziom 
istnienia.
I odkryjesz, że nie grozi Ci już samotność, którą straszy Cię 
świat i łzawe romanse. Nie grozi Ci jakakolwiek samotność: 
przy boku męża, żony, dzieci, środowiska… Poczujesz się cu
downie wolny od tego przygnębiającego stanu. Bo masz cel.

„Zaczarowana Codzienność” Agnieszka Korzeniewska

22 maja – 142 dzień roku

Azyl

Czy masz swój azyl?
Czy ufasz swojej intuicji?
Są to niezbędne narzędzia do równowagi Twego wewnętrz
nego świata i tego, czym jesteś bombardowana z zewnątrz 
każdego dnia.

Agnieszka Korzeniewska



23 maja – 143 dzień roku

Pasja – nadprzyrodzona siła

I nastały krótkie noce, szybkie dni. Zmęczenie i niejednokrot
nie desperacja. Gdy stałam się gościem we własnych progach 
świętego spokoju. Chwile euforii, za wysokie progi i twarde 
mury nie do przebicia. I gdyby nie to, że pasja jest ogromną 
namiętnością, która staje się nadprzyrodzoną siłą, dawno 
złożyłabym broń. Ukochałabym bezpieczne powroty, comie
sięczne regularne wpływy na konto, moich jakże bezpiecz
nych, bo znajomych narzekaczy w pracowniczej windzie.

Agnieszka Korzeniewska

25 maja – 145 dzień roku

Stop!

Stop. Stop. Stop! – krzyczę przerażona. Przecież nie można 
tak połknąć życia jak pigułki, zapić wodą i nawet nie poczuć 
jej smaku.

Agnieszka Korzeniewska

24 maja – 144 dzien roku

Afrodyzjak

Dla mnie największym afrodyzjakiem jest dom pachnący cy
namonem i jabłkami. Tak pachnie dom szczęśliwy.

Ewa Wachowicz

26 maja – 146 dzień roku

Kruche dziewczynki

Rozejrzyj się wokół. To nie te najpiękniejsze, najbogatsze, naj
bardziej hołubione w dzieciństwie dziewczynki mają odwagę 
z uporem walczyć o lepsze życie, brawurowo i z determinacją 
wprowadzać marzenia pod swój dach. Zwyciężają te, które 
z powodu różnych braków nadają realny kształt własnym 
marzeniom.
Ich kruchość staje się ich siłą, ich pięknem. To one stają się 
najbardziej pożądanymi kobietami świata.

Agnieszka Korzeniewska



27 maja – 147 dzień roku

Patrzenie na świat

Myślę, że to, czy dane miejsca są ciekawe, zależy od tego, jak 
na nie patrzymy. Moje patrzenie jest takie trochę jak boha
terki filmu „Amelia”, trochę jak Ani z Zielonego Wzgórza, tro
chę jak… kosmitki. W każdym razie kogoś nie z tej planety.

Agnieszka Korzeniewska

28 maja – 148 dzień roku

Mała Dziewczynka

Mała Dziewczynka nie ma wieku. Moja tkwi stylistycznie 
i duchowo jedną nogą w poprzednich epokach. Kiedy odważ
nym kobietom było bardzo trudno. Nie dba o konwenanse, 
swoim wyglądem i zachowaniem rozbawia bliskich do łez. 
Nie jest jednak infantylna. Jest fachowa, rzeczowa i wrażli
wa. Gdy wyskakuję z wysokich obcasów i dopasowanych, 
kobiecych mundurków, dopuszczam ją do głosu. Wdziewam 
„pantalony” na spacer lub śmieszne sukienki z szeleszczący
mi halkami. Gwarancja dobrego humoru. Na złośliwą kryty
kę mam swój patent. Nie słucham malkontentów. Po prostu 
przekładam następną stronę w książce mego życia. Daję so
bie prawo być taka, jaka chcę. Niedoskonała.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



29 maja – 149 dzień roku

Seks

Czasami jest to wirująca namiętność jak w wykonaniu Sha
ron Stone w „Nagim instynkcie”. Nieraz to przyprawiający 
o dreszcz pocałunek nadgarstka czy muśnięcie się tym jedy
nym w swoim rodzaju czułym spojrzeniem ponad główkami 
śpiących dzieci.

Agnieszka Korzeniewska

31 maja – 151 dzień roku

Zagubiony klucz

Może popadasz w pracoholizm i zaniedbujesz relacje z bliski
mi ludźmi?
Może przeceniasz w Twoim życiu fizyczność, mając pustkę 
w sercu, lub odwrotnie? 
Może zaniedbujesz totalnie robotę, skupiając się na pasji? 
Ustal swoje priorytety. ODNAJDŹ ZAGUBIONY KLUCZ. 

Agnieszka Korzeniewska

30 maja – 150 dzień roku

Najlepsze, co wymyślił Bóg

I myślę, że modlitwa (niektórzy nazwą ją medytacją), mu
zyka i taniec to najlepsze rzeczy pod słońcem leczące duszę 
i ciało! Moje najważniejsze życiowe narzędzia do zachowania 
niezbędnej równowagi.

Agnieszka Korzeniewska



1 czerwca – 152 dzień roku

Chronos i Kairos

Były sobie czasy dwa. Chronos i Kairos. Ten pierwszy, mówiąc 
kolokwialnie, zapierdziela jak mały samochodzik z nami na 
pokładzie. Kairos to zajączek, którego gonimy i nie możemy 
dogonić. Jednym słowem: żyjemy w chronos, a tęsknimy za 
kairos. Bo czas ma dwa wymiary. Nieraz mija jak z bicza 
trzasnął, czasem wlecze się niemiłosiernie. Nasze życie pod
porządkowane kalendarzom, terminom, planom dostaje 
zadyszki. Zbyt cenny luksus. Wydzielany nam jak cukier na 
kartki w czasie stanu wojennego.

Agnieszka Korzeniewska

3 czerwca  – 154 dzień roku

Człowiek sukcesu

Ty jesteś człowiekiem sukcesu, ponieważ robisz to, co lubisz, a
jeśli nie robisz tego, co lubisz, strzepnij pył z głowy i pomyśl, 
dokąd zmierzasz, bo widocznie ktoś wybrał drogę za Ciebie. 
I nie mów mi, że nie masz wykształcenia, kursów, znajomości. 
Edison i Gates też nie mieli.

Nikodem Marszałek

2 czerwca – 153 dzień roku

Żyję teraz!

Staram się żyć każdym dniem, cieszyć się tym, co przyno
si. Myśleć o tym, co dobre, a nie złe. Bo tak jest łatwiej. Nie 
przejmować się tym, co było, ani tym, co mnie jeszcze cze
ka. Wiadomo, że to nie jest proste. Ale nie wybiegam daleko 
w przyszłość, najdalej o dzień, dwa. Żyję chwilą. Dużo prze
szłam i to mnie nauczyło, że nie warto wszystkiego planować. 
Życie i tak pisze swój własny scenariusz.

Agata Mróz -Olszewska

4 czerwca – 155 dzień roku

Daleko

Nieraz musimy naprawdę daleko pojechać,
by znaleźć prawdę o sobie.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



5 czerwca – 156 dzień roku

Nie marudź!

Nie marudź! Życie jest OK!

Agnieszka Korzeniewska

6 czerwca – 157 dzień roku

Bezpieczna strefa

Codziennie masz szansę stworzyć, odkryć coś nowego. Korzy
staj z czasu, jaki masz, z pokoju, jaki ciągle panuje w Twojej 
części świata, ze swej błogosławionej codzienności. Na po
czątku brakuje Ci zaufania do siebie, by zrobić krok w ciem
ność? Szukasz, jak się wymigać od tego kroku? To normalne! 
Byłam mistrzynią wymówek, aby tylko tkwić w swojej bez
piecznej strefie.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

7 czerwca – 158 dzień roku

Ci mali chłopcy

To także nie z tych małych, pięknych chłopców wyrastają 
najbardziej interesujący i pożądani mężczyźni. Oni rodzą się 
z kompleksów. Ze stawiania czoła ograniczeniom. Z pokony
wania siebie. W ostatecznym rachunku wygrywają życie. Ci 
piękni, bogaci, szczęśliwi na starcie muszą być bardzo uważni 
i czujni. Łatwo jest się w mnogości zatracić.

Agnieszka Korzeniewska



8 czerwca – 159 dzień roku

No way!

I nie ma na to reguły, że to tylko dzieciństwo warunkuje 
naszą przyszłość. Za łatwo by było się z tego wytłumaczyć. 
Najprościej jest mieć na coś lub na kogoś zwalić. No way! To 
przecież my dźwigamy ten bagaż i to w dużej mierze oprócz 
genów i środowiska OD NAS samych zależy, JAK go poniesie
my i CO z nim zrobimy.

Agnieszka Korzeniewska

10 czerwca – 161 dzień roku

Chciejstwo

Bywa, że bardzo chcesz wyjść z zaklętego kręgu swej niemocy. 
Ale samo „chcę” to jedno z najbardziej pustych słów. „CHCIEJ
STWO w narodzie jest wielkie – mawiał mój matematyk, 
wznosząc oczy do nieba – tyle że nieużyteczne” – kończył, 
wstawiając mi kolejną pałę do dziennika.

Agnieszka Korzeniewska

9 czerwca – 160 dzień roku

Torebka herbaty

Kobieta jest jak torebka z herbatą. Nie wiadomo, jak jest 
mocna, dopóki nie znajdzie się w gorącej wodzie.

Anna Eleanor Roosevelt

11 czerwca – 162 dzień roku

Czas

Nie masz czasu? To nieprawda. „Mam go tyle, ile chcę mieć!” – 
mówię sobie z mocą. A potem zaczynam oddzielać ważne 
sprawy (i ludzi) od tego, co nieważne. Jakkolwiek brzmi to 
okropnie, bezlitosny przegląd znajomych pomaga odzyskać 
dużo wolnej przestrzeni. Usuwam toksyczne związki, zabor
czych ludzi, pozornie tylko istotne zajęcia. Nawet nie wiem, 
skąd się to wszystko w moim życiu wzięło.

Agnieszka Korzeniewska



12 czerwca – 163 dzień roku

Ratunek

Często niebo zsyła mi ratunek w postaci mego psa. Gdy sypią 
się priorytety, on, radośnie merdając ogonem, wyprowadza 
mnie na spacer. I od razu jest lepiej.

Agnieszka Korzeniewska

13 czerwca – 164 dzień roku

Droga

Podróżowanie to nic innego jak stwarzanie sytuacji, których 
potencjał nie zawsze się spełnia. Droga niczego nie obiecuje 
ani nie gwarantuje. Wszystko zależy od nas i ludzi, których 
spotykamy. Czasami po prostu nic się między nami nie dzie
je. I to też jest część podróży. I jeśli chcę podróżować praw
dziwie, muszę to zaakceptować, bo podróż nie może dziać 
się zgodnie z założonym z góry planem. Dopiero wtedy, gdy 
uznam te ograniczenia i naprawdę w pełni zaufam drodze, 
zaczynają się dziać rzeczy dla mnie istotne.

Katarzyna Boni



14 czerwca – 165 dzień roku

Slow

Slow – obudź się z pośpiechu. Gdy zwolnisz, Twoje zmysły 
zaczną budzić się do życia. I utwierdzać Cię w Twoim slow.

Agnieszka Korzeniewska

15 czerwca – 166 dzień roku

Choroba

Choroba jest częścią kształtowania hartu ducha. Ameryki nie 
odkryłam! Chociaż może jest to moje maleńkie wielkie odkry
cie na miarę Kolumba.

Agnieszka Korzeniewska

16 czerwca – 167 dzień roku

Mocne postanowienie

Tym razem na poważnie postanowiłam lepiej żyć. (Który to 
już raz?)

Agnieszka Korzeniewska



17 czerwca – 168 dzień roku

Lekcja pokory

W chorobie życie zwalnia i zaczyna biec innym torem, nie
zależnie od jego głównego nurtu. I już tamto wszystko ważne 
przestaje być ważne nawet trochę. Zadufani, płynący z prą
dem, a właściwie niesieni nim wbrew sobie ludzie jak ja na
bierają pokory.

Agnieszka Korzeniewska

18 czerwca – 169 dzień roku

Trzepotanie skrzydeł

Czasem gdy wyczuwam fałsz, doznaję dziwnego lęku, który 
nazywam trzepotaniem skrzydeł duszy.

Agnieszka Korzeniewska



19 czerwca – 170 dzień roku

Kompromis z samym sobą

Po wielu nieprzespanych nocach, chcąc pogodzić to, co ko
nieczne, powtarzalne, powszechne, z tym, co mi w duszy gra 
(a gra mi na cały etat: full job time!), poddałam się i poszłam 
na kompromis z samą sobą. I robię to, co uważam za nie
zbędne, by dom funkcjonował, ale nie mam już wyrzutów 
sumienia z powodu smug na szybie po umyciu okien.
Niech się wstydzi ten, kto widzi – jak podsumowuje tego typu 
sytuacje jedna z moich znajomych, która jak nikt zna się na 
życiu.

Agnieszka Korzeniewska

21 czerwca – 172 dzień roku

Fajnie jest!

Fajnie jest, dobrze jest, nie rycz.

Internet

20 czerwca – 171 dzień roku

Instynkt

Za każdym razem, gdy dostaję po dupie, przysięgam sobie, 
że już nigdy w życiu nie zlekceważę swego instynktu. Mego 
pierwotnego, najszczerszego doradcy.

Agnieszka Korzeniewska



22 czerwca – 173 dzień roku

Rytm podróży

Gdy byłam bardzo młoda i niecierpliwa, nie potrafiłam za
akceptować rytmu mego podróżowania. Najchętniej wtedy 
znalazłabym się wprost u celu. Gdy zmęczona wracałam po 
całym dniu pracy i zmuszałam się, by wyjść na kolejne wie
czorne kursy, szkolenia – waliłam pięścią w stół i chciałam 
znać odpowiedź, dlaczego tak muszę się męczyć w życiu. Że 
to jawna niesprawiedliwość! I że wszyscy „mają lepiej” i „nic 
nie muszą”. Gdy miesiącami szukałam pracy lub gdy angażo
wałam się w nietrafione projekty.
A rytm życia jest taki jak nasza gotowość do spraw, do któ
rych jesteśmy stworzeni.

Agnieszka Korzeniewska

23 czerwca – 174 dzien roku

Zastój

Bywają momenty życia, gdy Tobie się wydaje, że stoisz w miej
scu. Dopiero wtedy, gdy zaakceptujemy ten stan rzeczy – na
sze ograniczenia – będziemy mogli ruszyć w dalszą podróż.

Agnieszka Korzeniewska



24 czerwca – 175 dzień roku

Złudzenia

Nocą wszystko wydaje się inne…
W życiu wszystko może okazać się złudne…

Agnieszka Korzeniewska

25 czerwca – 176 dzień roku

Woda sodowa

Jak sam sobie prasujesz, to woda sodowa do głowy Ci nie 
uderzy.

Meryl Streep



26 czerwca – 177 dzień roku

Nieuchronność czasu

Słoik czekolady poprawi nasze samopoczucie, lecz nie poło
żenie. Nieuchronność czasu. Nie czekaj, aż minie. Działaj!

Agnieszka Korzeniewska

27 czerwca – 178 dzień roku

Nie przegap!

Pierwsza miłość i okazja nie do odrzucenia zdarzają się w ży
ciu tylko raz. Nie przegap.

Agnieszka Korzeniewska

28 czerwca – 179 dzień roku

Do dzieła!

Do dzieła, przyjacielu! Co zamierzasz zrobić fascynującego 
z tym kolejnym dniem, który właśnie nabiera rumieńców?

Agnieszka Korzeniewska



29 czerwca – 180 dzień roku

Fizyczność

Fizyczność przychodzi i odchodzi, intelekt pozostaje – mówił 
filozof o wyraziście błękitnych oczach i Zuza się z nim zga
dzała.

„Witraż” Agnieszka Korzeniewska

1 lipca – 182 dzień roku

Stosunek do rzeczy i świata

Znasz osoby, które mają wszystko: zdrowie, urodę, majątek, 
szczęście, a ciągle ich niespokojna dusza szuka spełnienia, go
nią za czymś, co nie istnieje. Bo stosunek do rzeczy i świata 
zaczyna się w naszych głowach.

Agnieszka Korzeniewska

30 czerwca – 181 dzień roku

Przyciąganie

Gdy byłam bardzo młoda i naiwna – tak rozpoczyna się 
opowieść o niejednej z nas – jak ognia bałam się rozczaro
wań w życiu. Sprytnie wymyśliłam, że jeśli wyobrażę sobie 
wszystkie możliwe złe scenariusze tego, co może mi się przy
trafić, nie doznam zawodu i będę przygotowana na każdą 
ewentualność. Wyobrażałam sobie trudne, pełne zakrętów 
życie – i takie właśnie życie mi się przytrafiało. Przyciągałam 
dokładnie te okoliczności, które tworzyłam w mojej głowie.

Agnieszka Korzeniewska

2 lipca – 183 dzień roku

Po czterdziestce

Musiałam się stać babą po czterdziestce, by zrozumieć, że 
to nie szczęście mnie wybiera, ale że ja wybieram szczęście. 
A przeszkody, które traktowałam jak dopust Boży, to tylko 
zwykłe niedogodności życia, stawiające mnie do pionu.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



3 lipca – 184 dzień roku

Bokserskie rękawice

Gdy otwieram oczy po ciężkim poprzednim dniu, nie wzdy
cham:„Czym mnie jeszcze dziś los dobije?”, ale zakładam rę
kawice bokserskie (tak na wszelki wypadek) i mówię: „No da
lej, życie, czym mnie dziś POZYTYWNIE zaskoczysz? Pokaż, 
co potrafisz!”– i zaczynam dostrzegać cuda wokół mnie.

Agnieszka Korzeniewska

4 lipca – 185 dzień roku

Fair play

Czasem korci, by strzelić poniżej pasa, tak by kolana od razu 
zgięły się do klęczek. Ale tylko zaciskasz pięści, odwracasz się 
i odchodzisz.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska



5 lipca – 186 dzień roku

Negatywne doświadczenie

Negatywne doświadczenie, pierwsze z brzegu: wracam do 
domu i widzę, jak mój pies zjada już drugą parę moich ulu
bionych butów, a mąż spokojnie patrzy w telewizor. Bo nie 
jego. Buty nie jego, a nie telewizor.

Agnieszka Korzeniewska

6 lipca – 187 dzień roku

Upraszczaj życie

Kiedy ostatnio pławiłaś się w luksusie nicnierobienia bez po
czucia winy? Byłaś w kinie? Spędziłaś godzinę w samotności, 
wsłuchując się w swoje myśli?
Upraszczaj swoje życie. Ono nie musi być zagracone. Wtedy 
znajdzie się w nim miejsce na naprawdę ważne rzeczy. Niby 
wszyscy o tym wiedzą, a niewielu ludzi potrafi to robić. Dla
czego? Bo opanowanie czasu wymaga treningu. Zacznij już 
dzisiaj, zaraz.

Agnieszka Korzeniewska

7 lipca – 188 dzień roku

Zwyczajność

Kroję chleb w kuchni w moim domu. Świeża skórka odpry
skuje pod ostrzem noża. Pachnie bazylia i pomarańcze. Za 
oknem noc.
Myślę: „Oby nigdy nie zabrakło chleba na kuchennym stole. 
I tej wiejskiej ciszy zmąconej tylko odgłosem gałązek. Gdy po
ruszy je lekko wiatr…”.

Agnieszka Korzeniewska



8 lipca – 189 dzień roku

Połówki jabłka

Ludzie marzą o spotkaniu drugiej połówki TEGO SAMEGO 
jabłka w życiu, a ja luźno przytoczę za Grocholą: „Módlcie 
się, by to było JAKIEKOLWIEK jabłko, bo najczęściej się trafia 
połówka gruszki czy innego owocu. Dlatego też obserwacja 
i doświadczenie życiowe każe mi raczej postrzegać związek 
dwojga ludzi jako dwa zbiory zachodzące na siebie (a nie po
łówki tego samego jabłka). Mają wspólną część, ale również 
tylko własne, odrębne obszary… Resztę uzyskują ciężką pra
cą nad związkiem”.

Katarzyna Grochola

9 lipca – 190 dzień roku

Czas na czas

Niczego nie można być w życiu pewnym poza śmiercią i po
datkami, jak mawia mój księgowy. I ja mu wierzę! Miejsc ani 
ludzi nie można przywiązywać do siebie, ani siebie do nich. Za
trzymywać dobre wspomnienia – tak, ale nie ludzi. Gdy przy
chodzi czas – na czas, nie trzeba żałować. Wiem, to jest bez
litosne i niełatwe. Ale jedyne – możliwe. Jedyne – rozsądne… 
Jesteśmy częścią czyjejś drogi, jak inni są częścią naszej. Nie 
przeszkadzajmy innym i sobie wypełniać naszych dróg. Je
dynie możemy zatrzymać w sercu ich wspomnienie. Dobre 
wspomnienie.

Agnieszka Korzeniewska

10 lipca – 191 dzień roku

Pryszczata młodość

Młodość jest paskudna, pryszczata i niecierpliwa. Jak dobrze 
jest dożyć wieku dojrzałego!

 Agnieszka Korzeniewska



11 lipca – 192 dzień roku

Czterdziestka

Optymalny czas w rozwoju kobiety (pewnie i mężczyzny też) 
to przysłowiowa czterdziestka. Nieliczni odkrywają siebie 
dużo wcześniej, ale są i tacy, co do końca swoich dni nie po
znają tej fascynującej osoby, jaką sami są.
Gdy człowiek ma dwadzieścia lat lub mniej, próbuje zado
walać świat, który wiecznie coś od niego chce. Gdy ma czter
dzieści, zaczyna świadomie i z zaufaniem z tego świata brać 
dla siebie. Przestaje być przestraszonym uczniakiem w szkole 
życia.

Agnieszka Korzeniewska

13 lipca – 194 dzień roku

Blue forest – magiczny las

Każdy ma swój magiczny blue forest, do którego lubi się cza
sem głęboko zapuścić. To nieograniczona ludzka wyobraźnia.

Agnieszka Korzeniewska

12 lipca – 193 dzień roku

Miłość wśród blichtru

Nie przekreślajcie się zbyt szybko…
Bądźcie uważni, rozpoznajcie Ją, Miłość wśród blichtru tego 
świata. Odrzućcie wszystko, co za Nią się podaje, lecz Nią nie 
jest.
Po czym ją poznacie? 
Nie jest łatwa. Unika zgiełku. Wymaga trudu. Sprawdza się 
w bólu, gdy wszystko inne zawodzi.

Agnieszka Korzeniewska



14 lipca – 195 dzień roku

Siostry sukcesu

Wyobraźnia w drodze do sukcesu byłaby niczym bez swojej 
siostry Wytrwałości. Podczas gdy Wyobraźnia jest dzieckiem 
szczęścia: radosna, kreatywna, nieograniczona, jej siostra to 
straszna nudziara. Mało spontaniczna, nieskora do impro
wizacji i szalonych wyskoków. Uparta, wstrzemięźliwa, zdy
scyplinowana. Bliźniaczka Systematyczności. Wielu z nas, 
a już na pewno ja, lubi je omijać szerokim łukiem. Gdybym 
słuchała ich rad, byłabym dużo dalej w realizacji swoich ma
rzeń. Ale próbuję im i sobie zamydlić oczy. Uciekam w me
chanizmy obronne, a jednym z nich, moim ulubionym, jest 
zapełniony po brzegi kalendarz, który sprawia, że czuję się 
wiecznie zapracowana, a sprawy kluczowe dla mego życia, 
choć trudne do rozwiązania, odkładam na sam koniec listy: 
„to do…”, tłumacząc sobie, że zrobię je później. Często nie ro
bię ich nigdy.

Agnieszka Korzeniewska

15 lipca – 196 dzień roku

Uważność

Uważność. Żyjemy, biegniemy, patrzymy, widzimy, ale… nie 
zauważamy! Mamy wspaniałe życie, którego nie doświad
czamy. Gonimy tego króliczka! Nie przyglądamy się swoim 
myślom.

Agnieszka Korzeniewska

16 lipca – 197 dzień roku

Dystans

A co z Twoim dystansem?
Jaki zewnętrzny znak, niedoskonałość, zachowanie definiuje 
Ciebie?
A może panicznie boisz się śmieszności, bo wmówiono Ci, że 
to niepoważne, a „poważnej” kobiecie „nie wypada”?
Nie wierz w to. Oszukano Cię! Szybko odszukaj w sobie daw
ną siebie. Nigdy nie jest za późno na przebudzenie. NIGDY.

Agnieszka Korzeniewska



17 lipca – 198 dzień roku

Masa ludzi

 Przez całe życie niewątpliwie przewinie się wokół nas masa 
ludzi.
Niektórzy pobędą w nim chwilę, inni dwie, może pięć. Rok, 
trzy lata, osiem, dziesięć, piętnaście. Niektórych poznamy 
przypadkiem, innych w przysłowiowej biedzie.
Jedni jak drzazga wbiją się nam w serca, umysł, wątrobę. Inni 
dadzą w kość. Będą i tacy, którzy podarują nam cały szereg 
pięknych chwil, miłych do wspominania, a jeszcze milszych 
w przeżyciu. Zagnieżdżą się w danym stopniu zażyłości, obie
cają swoją obecność, by zaraz zniknąć jak wytarty szmatką 
kurz. Inni staną się takim kurzem, gromadzącym się za łóż
kami i szafami, który w końcu sami wytrzemy przy sezono
wych porządkach.
I nieważne, jakie uczucia obudzi w nas taki człowiek, zawsze 
wniesie do naszego życia jakąś naukę, lekcję, refleksję. Ludzie 
uczą i dlatego są cenni. Nawet ci, którzy nie są wiele warci.

Internet

18 lipca – 199 dzień roku

Krótkie noce

Bywają w życiu zbyt krótkie noce. Wyrywam porankowi bla
de kły. I biegnę dalej. Czasem tak trzeba.

Agnieszka Korzeniewska



19 lipca – 200 dzień roku

Plastelina

Uczucie to tworzywo, zwykła plastelina, z której własnymi 
łapkami trzeba ulepić Miłość na miarę siebie. Czasami jest 
cholernie trudno, czasami jest to niemożliwe, bo materiał za 
kruchy, rozsypuje się w dłoniach. 
Ale nie trać nadziei i nie zrażaj się po pierwszej nieudanej 
próbie. Przy odrobinie cierpliwości, ciepła i szczęścia możesz 
nadać tworzywu w swoich dłoniach pożądany kształt…

Agnieszka Korzeniewska

20 lipca – 201 dzień roku

Pocałunek Boga

Szukanie swojej misji może nam zająć całe życie, chwilę lub… 
możemy nigdy jej nie odnaleźć. Ja odnalazłam swoje powo
łanie, jakkolwiek to archaicznie brzmi, po przekroczeniu Ru
bikonu – magicznej czterdziestki. Jak przeczytałam w jakimś 
kobiecym magazynie, ponoć: „Najlepsze zaczyna się po czter
dziestce, wcześniej to jakaś koszmarna przygrywka” (wywiad 
z Anną Marią Jopek).
I wtedy po raz pierwszy doznałam tego uczucia. Coś jak dot
knięcie Anioła, coś jak pocałunek Boga. Prawdopodobnie 
wtedy, całkiem niedawno, pomyślałam o sobie, że jednak i ja 
jestem do czegoś stworzona, że i dla mnie jest jakiś plan we 
wszechświecie.

Agnieszka Korzeniewska



21 lipca – 202 dzień roku

Małe miejscowości

Małe miejscowości mają to do siebie, że bardzo pragnie się 
je opuścić. Wyfrunąć. Uczyć się świata. Gdzie wszystko nowe, 
lepsze, ciekawsze. Oswajamy się z nowymi rolami w świecie, 
ale nie od razu wszystko układa się tak, jak wymarzyliśmy. 
Potykamy się i szybko wstajemy. Za każdym razem idzie tro
chę lepiej.
Nie spodziewaliśmy się, że świat ma nam tyle do zaoferowa
nia. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że mamy tak dużo świa
tu do zaoferowania. Ciągły niedosyt. Zachłannie próbujemy 
życia.

Agnieszka Korzeniewska

22 lipca – 203 dzień roku

Udomowienie

Udomawiamy liska nieśmiałości, niewiary, kruchości. Wypa
la się w ogniu nasze nowe Ja.

Agnieszka Korzeniewska



23 lipca – 204 dzień roku

Puzzle

Postrzegam świat kawałeczkami. Jak puzzle. I buduję z nich 
całościowy obraz. I obalam stereotypowe sądy, których na
bawiłam się jak grypy.

Agnieszka Korzeniewska

25 lipca – 206 dzień roku

Schroniska duszy

Bo on, nasz świat, musi mieć takie górskie schroniska na
szych dusz, gdzie można odstawić maski ról bez względu 
na wykonywane zawody, wdziać ciepłe, rozdeptane kapcie 
i w wygodnych dresach oraz w wyciągniętej, przydużej bluzie, 
z kubkiem parującej herbaty odpocząć od siebie: perfekcyj
nej, idealnej, niezastąpionej…

Agnieszka Korzeniewska

24 lipca – 205 dzień roku

Wytchnienie

Nieraz, gdy wszystko zawodzi, musisz mieć z kim zwyczajnie 
napić się kawy czy zapalić papierosa.

Agnieszka Korzeniewska



26 lipca – 207 dzień roku

Ktoś

Zawsze chciałam być kimś. Szkoda tylko, że nie sprecyzowa
łam swojego pragnienia.

Lily Tomlin

28 lipca – 209 dzień roku

Doskonały księgowy

A ja coś Ci powiem. Bóg… na pewno nie wybaczy Ci utra
conych szans, niepewności i braku wiary w skrzydła, które 
Ci dał.
Bóg to doskonały Księgowy. Rozliczy Cię skrupulatnie z tego, 
czym Cię obdarzył. Dostałaś wystarczająco dużo czasu. Tary
fy ulgowej nie będzie.
– Gdzie są twoje talenty? – zapyta.
A ja Ci podpowiem już dziś, że popełniasz grzech zaniechania.

Agnieszka Korzeniewska

27 lipca – 208 dzień roku

Ignorancja

Żyjesz, jakbyś nie była tą kobietą, jaką pragniesz być. Jakbyś 
nie była kobietą, za jaką tęsknisz… Zbyt zajęta, zbyt zapraco
wana, zbyt poświęcona rodzinie, światu, karierze. Ignorujesz 
swoje potrzeby, ignorujesz swoje śmiałe myśli, czasami igno
rujesz swój potencjał, gdy serce cichutko Ci szepcze, że jesteś 
w stanie pofrunąć do nieba, a rozsądek nakazuje nie narażać 
się na śmieszność.

Agnieszka Korzeniewska

29 lipca – 210 dzień roku

Własna wartość

Wierz mi, najbardziej pożądane kobiety świata to nie te naj
piękniejsze, ale te znające swoją wartość.

Agnieszka Korzeniewska



30 lipca – 211 dzień roku

Sędzia

Nikt od Ciebie nie wymaga perfekcjonizmu, bycia idealną. To 
tylko Ty sama dla siebie jesteś takim surowym sędzią.

Agnieszka Korzeniewska

31 lipca – 212 dzień roku

Luksusowy towar

Wiele osób spędza całe życie w pogoni za szczęściem, w błęd
nym przekonaniu, że jest ono luksusowym towarem, który 
należy znaleźć, a następnie posiąść. Szczęście nie jest czymś, 
co się pozyskuje, lecz czymś, czego każdy z nas może na wła
sną rękę i w pełni świadomie doświadczyć, kiedy tylko zechce. 
Luksusowy dom ani samochód nie zagwarantują, że będzie
my w życiu szczęśliwi i spełnieni. Dlatego tak wielu ludzi oka
zuje zadowolenie na zewnątrz, podczas gdy w głębi duszy 
nie czują się szczęśliwi. I na odwrót – nie brakuje też ludzi 
szczęśliwych, których życie z pozoru nie ma ze szczęściem nic 
wspólnego. W jaki sposób człowiek decyduje o tym, czy jest 
szczęśliwy? To już zależy tylko od nas. Szczęście jest bowiem 
w zasięgu każdego z nas. Patrząc na to zupełnie obiektywnie, 
każdy dzień może nam przynieść szczęście, dlaczego więc nie 
obudzić się z nastawieniem, że taki właśnie będzie ten dzień? 
Przyswajając sobie taki nawyk, automatycznie stajemy się 
szczęśliwsi – bez względu na to, co przynosi nam życie. A po
nieważ jesteśmy szczęśliwi, stawiamy mu czoło z dużo więk
szą determinacją i skutecznością, niż ktoś, kto jest wiecznie 
sfrustrowany i smutny.

www.mamapsycholog.pl



1 sierpnia – 213 dzień roku

Oczekiwania

Nie zastanawiaj się, czego potrzebuje świat. Zastanów się, co 
sprawia, że czujesz, że żyjesz, a potem zacznij to robić. Bo 
świat potrzebuje właśnie ludzi, którzy czują, że żyją.

Howard Thurman

3 sierpnia – 215 dzień roku

Audyt znajomych

Twoja potrzeba odpoczęcia od świata jest świetnym towa
rzyskim testem. Jedni będą się o Ciebie martwili, inni zna
jąc Twoją potrzebę zniknięcia od zgiełku świata, zwyczajnie 
przeczekają i ucieszą się, gdy wrócisz, ale będą tacy, którzy 
zrobią Ci wymówki: jak mogłeś ich nie odwiedzić, pominąć, 
zapomnieć?
Wiecie co? To najlepszy „audyt znajomych”. Taki reset towa
rzyski.

Agnieszka Korzeniewska

2 sierpnia – 214 dzień roku

Dobroć

Dopóki nie będziesz dobra dla siebie, nie będziesz dobra 
dla innych. Możesz spalać się w potrzebie dobroczynności, 
uczynności, gościnności i koleżeństwa… ale dopóki najpierw 
nie pokochasz i nie dopieścisz siebie – będą to tylko żałosne 
próby udowodnienia sobie jeszcze raz własnej dobroci i szla
chetności. Ludzie o znikomym poczuciu własnej wartości mu
szą sobie ciągle coś udowadniać.

Agnieszka Korzeniewska



4 sierpnia – 216 dzień roku

Przypływy i odpływy

Są okresy w życiu, kiedy nie mogę się połapać, na jakim żyję 
świecie. Każdy z nas zna ten nierówny rytm ludzkiej egzysten
cji: odpływy i przypływy. Gdy jest nas czasami świadomie 
trochę mniej dla świata, a nawet dla samych siebie.

Agnieszka Korzeniewska

5 sierpnia – 217 dzień roku

Nauka

Spiesz się – by zwolnić, bo życie nie trwa wiecznie. Nauczy 
Cię, jak je warto żyć.

Agnieszka Korzeniewska

6 sierpnia – 218 dzień roku

Poranne przebudzenie

Generalnie budzę się ze świadomością, że życie jest okej. 
 Dopóki trwa. To mój czas.

Agnieszka Korzeniewska



7 sierpnia – 219 dzień roku

Hałas

Hałas zawraca głowę Twoim myślom. Nie daj się zwieść zgieł
kowi świata. Tylko w ciszy usłyszysz to, co istotne. Wsłuchuj 
się w nią czasami. Nie przegap prawdziwych drogowskazów. 
Nie odwracaj uwagi od życia… Nie bój się. Mierz się z życiem.

Agnieszka Korzeniewska

9 sierpnia – 221 dzień roku

Oddech

Weź oddech, a Bóg zbliży się do Ciebie. Wstrzymaj oddech, 
a Bóg zostanie w Tobie. Zrób wydech, a zbliżysz się do Boga. 
Wstrzymaj wydech i poddaj się Bogu.

Krishnamacharya

8 sierpnia – 220 dzień roku

Rozpacz

I nie gadaj mi, że wszystko stracone, bo to nieprawda. Nie, nie, 
nie tędy droga. Rozpacz zaciemnia Ci obiektywne postrze
ganie rzeczywistości. Zamiast zagłuszać się tabletkami „dla 
spokojności”, obejrzyj parę dobrych, motywujących filmów, 
w których dzięki niezłomności bohaterów wszystko dobrze 
się kończy. To nie historie wyssane z palca, życie napisało do 
nich scenariusze.

Agnieszka Korzeniewska



10 sierpnia – 222 dzień roku

Mądrość

Mądra kobieta otacza się w życiu innymi mądrymi kobieta
mi. A mądry mężczyzna? Też otacza się w życiu… mądrymi 
kobietami. One go inspirują i ubogacają. Pomagają pchać 
ten wóz drabiniasty bez resorów zwany życiem.

Agnieszka Korzeniewska

11 sierpnia – 223 dzień roku

Buty

Świat z natury jest dobry, tylko czasem psy buty zżerają.

Agnieszka Korzeniewska



12 sierpnia – 224 dzień roku

Epoka EASY

Nie bądźcie naiwni!
Nie myślcie, że miłość to motyle w brzuchu. I gdy ustanie 
ostatni, agonalny trzepot skrzydełek, to wystarczy zmienić 
partnera. I jeszcze raz. I kolejny… 
Epoka szybkich randek, szybkich związków, szybkich rozwo
dów za obopólną szybką zgodą. Epoka EASY… 
Miłość to ciężki kawałek chleba. Ale warto się potrudzić. 
Smakuje wybornie.

Agnieszka Korzeniewska

14 sierpnia – 226 dzień roku

Los kobiety

Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chło
pak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pra
cować jak koń.

Elizabeth Taylor

13 sierpnia – 225 dzień roku

Podstawowy błąd

Zadawali pytania, nie będąc gotowi na odpowiedzi. A potem 
płakali. Jak dzieci.

„Witraż” Agnieszka Korzeniewska

15 sierpnia – 227 dzień roku

Składniki szczęścia

Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.

Ernest Hemingway



16 sierpnia – 228 dzień roku

Port docelowy

Coś innego sprawia, że opuszczam bez żalu moje gniazda. 
Coś innego sprawia, że pozwalam odchodzić ludziom i sama 
odchodzę. Życie jest podróżą, a to ciągle jeszcze nie mój port 
docelowy. Może istnieje takie jedno miejsce na ziemi, lub dwa, 
ale i tego nie wiem jeszcze na sto procent. Co, jeśli wiatr zmie
ni kierunek i podryfuję w inną stronę świata, życia, w inną 
stronę siebie?

 Agnieszka Korzeniewska

17 sierpnia – 229 dzień roku

Pieniądze

Pieniądze wymagają subtelności. Trzeba umieć nimi obdaro
wywać bez pogardy; przyjmować bez zachłanności. 

Agnieszka Korzeniewska



18 sierpnia – 230 dzień roku

Suma lat

Kiedyś zastanawiałam się, czego potrzebuje ode mnie świat, 
rodzice, nauczyciele, wszyscy wokół… To bardzo męczące 
musieć sprostać oczekiwaniom całego świata. Niewykonalne. 
Odkąd sobie to boleśnie uświadomiłam, po raz pierwszy kie
dyś, dawno temu postawiłam pytanie: „A co sprawia, że Ty 
jesteś szczęśliwa. Co robisz dla siebie?”. 
Wiecie co? Zamiast odpowiedzi usłyszałam w głowie kłopotli
wą pustkę i pustą po niej gonitwę spłoszonych myśli. 
I postanowiłam natychmiast coś z tym zrobić. Przecież nie 
dostanę drugiego życia w prezencie. Trzeba pracować na ma
teriale, który jest. A jest nim suma dni i lat, które zostały nam 
jeszcze do przeżycia. Czujesz to?

Agnieszka Korzeniewska

19 sierpnia – 231 dzień roku

Rządzenie światem

Najłatwiej rządzić światem z pozycji fotela z pilotem telewi
zyjnym w dłoni.

Agnieszka Korzeniewska



20 sierpnia – 232 dzień roku

Wartość rzeczy

Nie pozwól, by ubrania czy inne przedmioty nadawały Ci 
wartość. To Ty im ją nadajesz – swoją osobowością. Taka 
jest właściwa kolej rzeczy. Gdy swoją wartość uzależniasz od 
tego, jakie dżinsy masz na tyłku, dobrze nie jest.

Agnieszka Korzeniewska

22 sierpnia – 234 dzien roku

Zawód: rodzic

Rodzicem człowiek się staje przez całe życie. Mozolnie, z tru
dem, niedoskonale, w pocie czoła. Kolejnym dzieckiem – jesz
cze raz i raz, od zera.

„W deszczu tańcz!” Agnieszka Korzeniewska

21 sierpnia – 233 dzień roku

Dzieciństwo

Każdy z nas miał jakieś tam dzieciństwo, lepsze, gorsze, ale 
byłoby zbyt łatwo zwalać wszystko na geny, środowisko i ro
dziców, którzy albo nas traktowali za pobłażliwie, albo zbyt 
surowo, kochali za mocno albo wcale. Ale nigdy w sam raz.

Agnieszka Korzeniewska

23 sierpnia – 235 dzień roku

Dżungla

Tak, masz rację – świat to dżungla. Właściwie od wieków nic 
się nie zamieniło. Ciągle w zawoalowany (trudne słowo!) spo
sób jesteśmy społeczeństwem mocno kastowym. I nie doty
czy to tylko Indii… Kręcą nami korporacje, związki zawodo
we, partie, klany, grupy wpływów… Jak króliki doświadczalne 
w cudzych rękach. Sami niewiele możemy. Ale gdy zaczyna
my żyć świadomie, dostrzegamy nagle, że jest nas – myślą
cych podobnie – więcej.

Agnieszka Korzeniewska



24 sierpnia – 236 dzień roku

Absolutna szczęśliwość

Nie czekam, aż przyjdzie absolutna radość mego życia. Bo coś 
takiego jak absolutny stan szczęśliwości prawdopodobnie nie 
istnieje. Słyszałam, że po śmierci jest możliwy, ale nie znam 
nikogo, kto by go osobiście doświadczył i o tym później opo
wiedział… Dlatego daję sobie prawo do radości nieuzasad
nionej, spontanicznej, przyjemności niezasłużonej, łez i bezsil
nego walnięcia pięścią w stół. Gdy trzeba, przyznania się do 
słabości, rozpoznania jej w sobie i uporczywego wstawania 
z klęczek…

Agnieszka Korzeniewska

25 sierpnia – 237 dzień roku

Bąbelkowa folia

Złudzenia, złudzenia, złudzenia. Taka folia bąbelkowa, w któ
rą zawinięte przychodzą do Ciebie rzeczy z Allegro. Albo skąd 
indziej jeszcze. Chronią przed uszkodzeniem, złamaniem, 
utratą sił. Są kłamstwem w najprostszej postaci. A może spo
sobem na przeżycie? Złudzenia jako bufor bezpieczeństwa: 
niektórzy, gdy się z nimi rozstają, ciągle jeszcze wegetują, lecz 
przestają już żyć.

Agnieszka Korzeniewska



26 sierpnia – 238 dzień roku

Najlepsze na smutki

Najlepszą rzeczą na smutki – odpowiedział Merlin, pykając 
fajeczkę – jest uczyć się czegoś. Jest to jedyny sposób, który 
nigdy nie zwodzi. Możesz się zestarzeć i twoje członki mogą 
się trząść, możesz leżeć bezsennie w nocy i wsłuchiwać się 
w arytmię twojego krwiobiegu, możesz tęsknić za swoją je
dyną miłością i możesz widzieć świat wokół ciebie niszczony 
przez niegodziwców i szaleńców albo wiedzieć, że twój honor 
został splamiony przez złośliwców. Jednak jedynym sposo
bem na to wszystko jest uczyć się. Dowiedzieć się, dlaczego 
świat się kręci i co nim kieruje. Jest to jedyna rzecz, której 
rozum nigdy nie wyczerpie, nigdy do końca nie wyodrębni, 
nigdy nie będzie przez nią torturowany, nigdy nie będzie się 
jej bać lub jej nie dowierzać i nigdy nawet przez chwilę nie 
będzie żałować. Nauka to rzecz dla ciebie. Możesz uczyć się 
astronomii przez całe swoje życie, nauk przyrodniczych przez 
trzy żywoty, literatury przez sześć. A potem, kiedy wykorzy
stasz milion żywotów na biologię, medycynę, teologię i geo
grafię, historię i ekonomię, możesz zacząć robić koła do wozu 
z odpowiedniego drewna lub spędzić pięćdziesiąt lat, ucząc 
się początków wiedzy o tym, jak pokonać przeciwnika w szer
mierce. Po tym wszystkim możesz znowu zacząć matematy
kę, aż nadejdzie czas na naukę orki…

Terence Hanbury White „Był sobie raz na zawsze król”

27 sierpnia – 239 dzień roku

Naturalny stan człowieka

Samotność to stan naturalny człowieka. Nawet człowieka 
będącego w najbardziej zażyłej, namiętnej czy sprawdzonej 
relacji.

Szczepan Twardoch



28 sierpnia – 240 dzień roku

Kapitulacja

Z niektórymi rzeczami trzeba się pogodzić. Fast foody i coca
cola są nieśmiertelne i niezniszczalne! 

Agnieszka Korzeniewska

29 sierpnia – 241 dzień roku

Na przekór

A rzeka płynie… I już nie chcę z tej rzeki wychodzić. Ona pły
nie i niesie mnie niektórym na przekór… Na pohybel nawet. 
(śmiech)

Agnieszka Korzeniewska

30 sierpnia – 242 dzień roku

Banał

Największe uczucia, które żywimy, są banalnie proste i nie da 
się ich wyrazić bardziej wyszukanymi słowami.

Agnieszka Korzeniewska



31 sierpnia – 243 dzien roku

Prosta zasada

W tym domu jada się smacznie, prosto i zdrowo.

Agnieszka Korzeniewska

2 września – 245 dzien roku

Wzorce

Nasze latarnie, które oświetlają nam drogę jeszcze na długo 
po tym, jak zgaśnie w nich ostatnia iskra życia, to najczęściej 
nasi dziadkowie, babcie, ciotki lub całkiem obcy ludzie. Ci, 
którzy widzieli w nas potencjał zasłonięty prozą życia przed 
oczyma najbliższych. Jeszcze w uszach brzmią nam Ich sło
wa, Ich życiowa mądrość. Bo tak się składa, że nasze latarnie 
to ludzie dla nas wyjątkowi.
Każdy z nas nosi w sobie historię przynajmniej jednego ta
kiego człowieka… Latarnie morskie nigdy nie gasną. Nasze 
moralne wzorce.

 Agnieszka Korzeniewska

1 września – 244 dzień roku

Wspólne życie

Zdarzają nam się efektowne wejścia z butami w naszą in
tymność i hałaśliwe wyjścia… z siebie. Bo życie nie składa się 
jedynie z bitej śmietany i słodkiej bezy. Na szczęście nie.

Agnieszka Korzeniewska


