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OPRACOWANE NA PODSTAWIE: WYWIAD NA TEMAT HISTORII ŻYCIA (THE 

LIFE STORY INTERVIEW) (Dan P. McAdams, Northwestern University) 

Projekt: E-MOTION - potential of hypersensitivity (2018-1-PL01-KA201-051033) 

___________________________________________________________________________ 

 

Imię/Pseudonim: A.T 

Wiek: 46 

Płeć: F 

Miasto/Kraj: Tacoronte/Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania 

Zawód wykonywany: Projektantka wnętrz 

 

Nazywam się Alicia Toledo, jestem projektantką wnętrz. Mieszkam na Wyspach 

Kanaryjskich i jestem połączona z resztą świata. 

 

I. ROZDZIAŁY ŻYCIA 

II KLUCZOWE WSPOMNIENIA 

 

Wspomnienie #1 

Dzieciństwo – Ja i moja rodzina. – Wiek niewinności 

Proszę opowiedz mi o swoim dzieciństwie. 

 

Miałam szczęście być pierwszą wnuczką w rodzinie, więc dorastałam otoczona troską i 

uczuciem. Moje środowisko rodzinne było i nadal jest moją ucieczką. 

 

Które doświadczenia z dzieciństwa były Twoim zdaniem najprzyjemniejsze, a które 

najtrudniejsze? 

Moje przyjemne doświadczenia z dzieciństwa są związane z moim własnym światem 

wewnętrznym, ponieważ byłam bardzo cichą i powściągliwą dziewczyną i nie potrzebowałam 

prawie niczego, aby puścić wodze fantazji.  

Moje najtrudniejsze doświadczenia związane były ze światem zewnętrznym. Zawsze chciałam 

pozostać niezauważona i nie zwracać na siebie uwagi. Trudno mi było inicjować relacje z 

innymi i dlatego czułam się gorsza. 

 

 

Pod jakim względem w tamtym okresie, przypominałaś swoich rówieśników i czym się od 

nich różniłaś? 
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Przebywanie z rodziną było zupełnie inne niż przebywanie z nieznajomymi. Czułam się bardzo 

nieswojo, gdy nie byłam w swojej strefie komfortu i zamykałam się jak ślimak w mojej muszli, 

gdy miałam okazję. 

 

Z czego byłaś dumna? Co było trudne? 

Myślę, że pojęcie dumy nie było zbyt obecne w moim dzieciństwie. Byłam niezwykle ciekawa 

wszystkiego, co nieznane. Podczas „nudnego” etapu mojego dzieciństwa uważałam, że 

czytanie książek jest wspaniałą ucieczką od tego świata i trwa to aż do dziś. 

 

Coś, co było dla mnie wtedy trudne, to pokazać się taką, jaką byłam; naśladowałam innych i 

robiłam to, czego ode mnie oczekiwano, aby nie zwracać na siebie uwagi. 

 

Patrząc wstecz, co chciałabyś zmienić w swoim dzieciństwie, gdybyś mogła? 

Myślę, że nie zmieniłabym absolutnie niczego w swoim dzieciństwie, ponieważ byłam 

szczęśliwą dziewczyną, wychowaną w środowisku pełnym miłości i uczucia. 

 

Wspomnienie #2 

Edukacja: Szkoła-studia 

Opowiedz mi o swoim okresie szkolnym 

 

Początek etapu adaptacji w szkole był dość trudny, ponieważ zostałam wyprowadzona z 

bezpiecznego środowiska i czułam się w nowym miejscu niechroniona i krucha. 

 

Jak myślisz, które doświadczenia były najprzyjemniejsze, a które najtrudniejsze? 

Powoli nawiązywałam znajomości, starałam się szukać takich osób, na których nikt nie zwracał 

uwagi. Z takimi ludźmi czułam się znacznie lepiej niż z innymi, ponieważ akceptowaliśmy 

siebie takimi, jakimi byliśmy i nie musiałam się wysilać, żeby się komukolwiek przypodobać. 

 

Moje najtrudniejsze doświadczenie wiązało się z nieśmiałością. Czułam się wtedy 

niewidzialna, co mi czasami przeszkadzało. Zawsze również unikałam bycia na pierwszym 

miejscu w grupie, wolałam pozostawać w cieniu. 

 

 

W tamtym okresie, pod jakim względem byłaś podobna do swoich rówieśników i czym się 

od nich różniłaś? 

To, co czyniło mnie podobną do moich kolegów z klasy, to szkolny mundurek. W środku 

czułam się zupełnie inaczej. Pomimo tego starałam się wbrew sobie wyglądać tak samo, jak 

inni i naśladować ich zachowania. 
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Z wiekiem zdałam sobie sprawę, że moja grupa przyjaciół to prawie zawsze byli chłopcy, bo 

dziewczyny nudziły mnie swoimi rozmowami, a chłopcy byli bardziej naturalni i rozmawiali o 

zabawniejszych rzeczach. 

 

Z czego byłaś dumna? Co było trudne? 

Nie jestem w stanie powiedzieć z czego byłam naprawdę dumna, bo w dzieciństwie brakowało 

mi pewności siebie. Często odczuwałam blokadę, głównie ponieważ wątpiłam w swoje 

możliwości. Nie miałam pewności siebie. Niestety, ale to zdarza mi się nadal od czasu do czasu. 

 

Wiem, że bardzo podobało mi się wszystko to, co było inne, nieznane i to się nie zmieniło aż 

do teraz.  

 

Patrząc wstecz, co chciałabyś zmienić podczas swojego pobytu w szkole, gdybyś mogła? 

Nie zmieniłabym niczego w czasie mojego etapu edukacji. Może poza tym, że bardzo 

chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, co to znaczy być osobą wysoko wrażliwą, abym mogła być 

lepiej rozumiana przez rodzinę, przyjaciół i środowisko szkolne. Głównie ze względu na to, że 

wiele razy czułam się jak dziwak. A tak dostosowałabym się w łatwiejszy i bardziej naturalny 

sposób do otaczającego mnie świata. 

 

Wspomnienie #3 

Praca zawodowa – Ewolucja 

Opowiedz proszę o okresie swojej pracy zawodowej. 

 

Zanim odnalazłam swoje powołanie, poświęciłam kilka etapów swojego życia na potykanie 

się: ekonomia, turystyka, wreszcie projektowanie wnętrz. Moja pasja do pracy sprawiła mi 

wiele radosnych i gorzkich chwil. 

Będąc ciekawą i umiarkowanie ambitną osobą, podróżowałam i nauczyłam się, jak łączyć 

swoje doświadczenia życiowe z pracą. 

 

 

Jak myślisz, które doświadczenia były najprzyjemniejsze, a które najtrudniejsze? 

Moim najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w pracy jest świadomość, że mogę 

pomóc innym żyć w wygodniejszym i przyjemniejszym otoczeniu. Służę pomocą, która 

wpływa na szczęście innych. 

 

Najtrudniejsze przeżycia pojawiają się, gdy spotykam klienta, który jest sfrustrowany, 

zwłaszcza, kiedy nie dotrzymuję terminów. Wiem, że częściowo jest to spowodowane przez 
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mój perfekcjonizm co powoduje, że czasami potrafię opóźniać pracę innych. Staram się 

pracować nad sobą, żeby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej.  

 

Pod jakim względem w tamtym okresie, przypominałaś swoich rówieśników i czym się od 

nich różniłaś? 

Czułam się tak samo, jak moi koledzy z pracy, ponieważ nie uważałam, że miałam lepsze lub 

gorsze umiejętności niż oni. Natomiast różniłam się od nich tym, że moja zdolność do pracy i 

wysiłek, jaki w nią wkładałam były znacznie większe. Czuję, że wykonując swoje obowiązki 

zawsze staram się przewyższać oczekiwania tych, którzy mnie zatrudniali. 

Studiując w Anglii, moja chęć uczenia się i poznawania nowych rzeczy była tak wielka, że 

odłożyłam na bok nieśmiałość i zadawałam wiele pytań podczas zajęć. 

 

Z czego byłaś dumna? Co było trudne? 

Byłam dumna, że pracując jak mrówka, stopniowo osiągałam coraz więcej. 

Trudno mi było pracować dla innych, ponieważ widziałam, że moje możliwości są ograniczane 

przez moje cechy charakteru. Dlatego dopiero od momentu, kiedy stałam się samodzielna za-

częłam w pełni cieszyć się rozwijaniem całej swojej kreatywności bez większych przeszkód. 

 

Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w tym okresie, co by to było? 

Nie zmieniłabym niczego w tym okresie, ponieważ wszystko, czego się nauczyłam, wiele dla 

mnie znaczy. Dodatkowo, zebranie wszystkich doświadczeń, zarówno dobrych, jak i złych, 

umożliwiło mi dotarcie do miejsca, w którym teraz jestem. 

 

Wspomnienie #4  

Moja rodzina, przyjaciele, kochane osoby 

Opowiedz mi proszę o swoich najbliższych związkach. 

 

Moja rodzina zawsze była dla mnie podstawowym filarem, który pomagał mi stawić czoła 

światu zewnętrznemu. 

Moi przyjaciele są moim zaworem bezpieczeństwa, a ja jestem ich. Lubię czuć się przydatna 

nie tylko zawodowo, ale także prywatnie i zawsze staram się stworzyć dobrą atmosferę. 

Jeśli chodzi o moje relacje osobiste, nie zawsze miałam szczęście, ponieważ starałam się 

bardziej zadowolić innych niż siebie. W minionym roku przeżyłam wielki kryzys. Z uwagi na 

zaistniałą sytuację postanowiłam poszukać profesjonalnej pomocy. Obecnie pracuję 

zawodowo, jednocześnie chodzę na terapię, aby móc wszystko uporządkować. Na szczęście 

moje życie obróciło się o 180 stopni i wreszcie czuję się szczęśliwa. 

 

Co najbardziej cenisz w związkach? Co było/nadal jest źródłem trudności? 
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W moich relacjach osobistych cenię szczerość i przywiązanie, to daje mi poczucie 

bezpieczeństwa, spokoju oraz sprawia, że czuję się zdolna do wszystkiego. 

Czasami załamuję się, ponieważ nadal nie czuję się wystarczająco pewna siebie i 

niejednokrotnie mam wrażenie, że nie daję z siebie wszystkiego. To jest wyczerpujące i 

czasami bardzo mnie męczy. Myślę, że zawsze powinnam dawać z siebie więcej. 

 

Czy Twoje relacje różnią się w jakikolwiek sposób od relacji osób, które znasz? 

Jak powiedziałam wcześniej, musiałam popracować nad sobą, żeby zdać sobie sprawę, że moja 

nadopiekuńczość wywierała ogromny wpływ na moje osobiste relacje. 

Dzisiaj nadal kontynuuję pracę nad sobą. 

 

Co daje Ci radość/satysfakcję w relacjach z bliskimi? 

Proste rzeczy. Dzielenie się z innymi swoim czasem, śmiech, cieszenie się dobrymi chwilami. 

 

Jaka jest najtrudniejsza część budowania i utrzymywania relacji? 

Znalezienie złotego środka w relacjach z innymi. Należy myśleć trzeźwo, nie fantazjować za 

dużo ani nie idealizować niektórych rzeczy. Trzeba być jak najbardziej prawdziwą i naturalną 

osobą. 

 

Wspomnienie #5 

Mój świat wewnętrzny: prywatność - hobby - zainteresowania – marzenia 

 

Jestem osobą bardzo ciekawą świata. Lubię też podróżować, ponieważ jest to sposób na 

poszerzenie moich horyzontów i wyrobienie sobie bardziej realistycznej opinii o otaczającym 

mnie świecie. 

Z drugiej strony jestem też bardzo powściągliwa w życiu osobistym i nie dopuszczam do siebie 

wielu osób, nawet jeśli sprawiam inne wrażenie. 

Lubię sport, w szczególności bieganie i jogę. Czytanie pozwala mi podróżować w różne miejsca 

w mojej wyobraźni. Uwielbiam też, kiedy książka jest wciągająca. Kino również mnie przenosi 

do innego świata i sprawia, że myślę i patrzę na różne rzeczy z zupełnie innej perspektywy. 

Muzyka porusza mnie i jednocześnie przytłacza w taki sposób, że czasami wolę ciszę. Ale 

mieszkając w Anglii nie przegapiłam żadnego koncertu. 

Moje zainteresowania zwykle kręcą się wokół mojej pracy, pięknych rzeczy i harmonii. 

Moje sny są częścią mojej rzeczywistości. Tak naprawdę, kiedy jestem w środku procesu 

twórczego, zwykle znajduję rozwiązania dotyczące moich projektów w moich snach. 

 

Opowiedz mi proszę o swoim najbardziej intymnym świecie wewnętrznym. 
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Z biegiem czasu nauczyłam się twardo stąpać po ziemi, ale jest to coś, co kosztowało mnie 

dużo pracy, ponieważ w moim wewnętrznym świecie za dużo fantazjuję. 

Niejednokrotnie czuję się inna niż reszta ludzi, czasami nie jest to do końca pozytywna cecha, 

ponieważ przez długi czas prowadziła ona do poczucia niższości. 

 

Jak nazwałabyś swój własny świat, w którym czujesz się najbardziej „u siebie”? 

Mój własny świat teraz, kiedy jestem matką, kręci się wokół mojej córki, w której nieustannie 

widzę samą siebie. Identyfikuję się z nią i łączę w bardzo szczególny sposób. Czasami mam 

wrażenie, że mogę czuć to samo, co ona, jakby była częścią mnie. 

 

Masz hobby lub pasję? 

Moja praca jest moją pasją i czuję się bardzo szczęśliwą osobą, ponieważ znalazłam miejsce, 

w którym mogę rozwijać swoją kreatywność. 

Moja praca jest dla mnie miejscem, w którym mogę wyrazić własne uczucia, które z kolei 

wywołują u mnie magiczne doznania. 

 

Jak myślisz, dlaczego lubisz to robić? 

Ponieważ nie czuję, że męczę się w mojej pracy, a także dlatego, że odczuwam satysfakcję, 

kiedy widzę niedowierzanie i pozytywne zaskoczenie na twarzach moich klientów. Daje mi to 

dużo satysfakcji i w trudnym momencie mojego życia był to mój sposób na ucieczkę. 

 

III. MOTYW PRZEWODNI 

Patrząc wstecz, porównując swoje życie z historią składającą się z rozdziałów i scen, które 

dotyczą sytuacji z przeszłości i dają obraz przyszłości, czy potrafisz wyróżnić motyw, ideę 

lub myśl, która się w nim powtarza? Jeśli tak, to jaką? 

Jestem ciekawa świata.  

IV. NA ZAKOŃCZENIE 

Co jeszcze powinienem wiedzieć żeby zrozumieć historię twojego życia? 

Przez długi okres mojego życia decydowałam się nie iść pod prąd tylko po to, żeby poczuć się 

równa i akceptowana. W rezultacie przestałam być osobą, z która mogłabym się identyfikować. 

Okazało się że mój charakter i nieśmiałość spowodowały, że tylko udawałam kogoś, kim tak 

naprawdę nie byłam. 

Po długiej refleksji i terapii udało mi się przezwyciężyć ten etap, aby móc zaakceptować moje 

cechy i samą siebie.  


