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TOMASZ ŚWITEK - CENTRUM PSR 

“TSR NA DZIŚ” – „S4T” 

Cześć! 

 Od połowy 2014 roku, aż do 2018 roku pisałem coś co w skrócie nazwałem „TSR NA 

DZIŚ”. Co kryje się za skrótem „TSR” zostawiam już Tobie do rozstrzygania. Myśli wyrażane 

wiele razy dzień po dniu były wynikiem moich doświadczeń z własnym życiem, z życiem 

klientów, ze światem. Jutro pierwszy Światowy Dzień Podejścia Skoncentrowanego na 

Rozwiązaniach. Proszę więc przyjmij tą on-linową publikację, jako moją próbę przyczynienia 

się do celebrowania tego dnia w Polsce, na świecie. Dodatkowo umieściłem trochę zdjęć, z 

których wiele zostało zrobionych podczas moich zawodowych podróży związanych z TSR-

em… Pierwsza część obejmuje okres od rozpoczęcia pisania TSR NA DZIŚ w czerwcu 2014 

roku do końca roku 2015.  Dziękuję mojej córce, Joannie Świtek, za zebranie wszystkich 

wpisów z FB do jednego pliku! ☺ 

 

Hello! 

 From mid-2014 to 2018 I wrote something that I briefly called "S4T". What is behind the 

abbreviation "S4T" I leave to you to decide. Thoughts expressed many times day after day 

were the result of my experience with my own life, with the life of the clients, with the world 

itsef.  Tomorrow is the first day of the World Day of Solution-Focused Approach. Please accept 

this online publication as my attempt to contribute to the celebration of this day in Poland, in 

the world. In addition, I have uploaded some photos, many of which were taken during my 

professional travels associated with SFA… First part includes all S4T written from June 2014 

till the end of 2015. I want to express my gratitude to my daughter Joanna Switek for collecting 

all S4T into one file! ☺ 

Zacznijmy tą przygodę… 

Let’s start that adventure… 

With deep bow 

to all my SF Friends! 

Tomasz 

 
Morro Bay, California, USA 
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20.06.2014 

TSR NA DZIŚ: …patrząc na klientów, myśl i działaj z głębokim przekonaniem, że to, co robią 
dla Ciebie jest zupełnie wystarczające… 
S4T: …looking at clients, think and act with a deep conviction that what they are doing is for 
you absolutely sufficient… 
 
TSR NA DZIŚ: …poruszanie sie w metrze w TOKYO jest możliwe tylko dzięki mapom, które 
przygotowali inni. A jak Twoje mapy pomagają klientowi… 
S4T: … The TOKYO subway ride is only possible with maps prepared by others. How do 
your maps help your clients… 
 
21.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …być może o tym, co w środku dowiesz się, ponieważ o to zapytasz… 
S4T: ... maybe you can find out what's inside, when you ask about that... 
 
22.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …jak rozpoznać, że coś działa… 
S4T: … how to recognize that something works… 
 
23.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …od dawna niepokoi mnie używanie języka obiektywnego do wyrażania 
subiektywnych percepcji… 
S4T: … I have long been concerned about the use of objective language to express 
subjective perceptions… 
 
24.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …czasem mamy wiedzę potrzebną klientowi, dużo częściej ona/on ma 
wiedzę potrzebna jej/jemu, a czasem także i nam. Tylko gdzież ta wiedza jest i jak z niej 
skorzystać… 
S4T: … sometimes we have the knowledge needed by the client, much more often client has 
the knowledge needed by her/him, and sometimes also by us. But where is this knowledge 
and how to use it… 
 
25.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …mogę podzielić się z Tobą, tym, co o tym myślę! Chcesz tego?... 
S4t: …I can share what I think with you! Do you want it… 
 

 
Kamakura, Japan 
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26.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …jeśli coś działa ze względu na dziś, może zarazem niszczyć ze względu na 
przyszłość. I ODWROTNIE! Poza tym takich kombinacji jest jeszcze więcej ... 
S4T: … if something works for today's sake, it can also destroy for the future. AND BACK! In 
addition, there are even more such combinations… 
 
27.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …po co się zmieniać, skoro wystarczy wydobyć to co już jest od dawna jest… 
S4T: … why change ourselves when it's enough to extract what's been around for a long 
time... 
 
28.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …osiągnięcie i realizacja obrazu preferowanej sytuacji często niesie ze sobą 
oprócz radości, satysfakcji także rożnego rodzaju bóle… 
S4T: … achievement and realization of the image of the preferred situation often brings with 
it, apart from joy and satisfaction, various kinds of pain… 
 
29.06.2014 
TSR NA DZIŚ: …już jesteś w ogródku, juz witasz sie z gąską, i nagle odkrywasz, ze w tych 
okolicznościach gąska kosztuje za dużo... 
S4T: … you're already in the garden, you're already saying hello to the goose, and suddenly 
you find out that goose costs too much under those circumstances…. 
 
30.06.2014 
TSR NA DZIŚ: klient ekspertem - znaczy tyle, ze wybiera i jakoś kieruje swoim życiem ... 
S4T: … client is an expert - means that client choose and somehow influence own life… 
 
1.07.2014 
TSR NA DZIS: …bardzo efektywnym sposobem na określanie celów są pytania o to, czego 
klientowi brakuje… 

S4T: …a very effective way to set goals is to ask questions about what the customer lacks… 

 

 
  Near Kraków, Poland 
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2.07.2014 
TSR NA DZIS: …czy coś jest zasobem obiektywnie? Czy bardziej zależy to od kontekstu? 
Wtedy ta sama "rzecz" może też być deficytem. W jednej sytuacji bardziej zasób. W innej 
bardziej deficyt. Zatem bez znajomości kontekstu ciężko jest coś komplementować… 
S4T: …Is something an objective resource? Does it depend more on the context? Then the 
same "thing" can also be a deficit. In one situation, it is more of a resource. In another, it is 
more like a deficit. So without knowing the context it is difficult to compliment something… 
 
3.07.2014 
TSR NA DZIS: …poranek, 17*C, słońce - będzie cieplej:) Pomyśl w jaki sposób to "+", a w 
jaki to "-" dla Ciebie… 
S4T: … morning, 17*C, sun - it'll be warmer:) Think how it's "+" and how it's "-" for you… 
 
4.07.2014 
TSR NA DZIS: …uprawiając TSR miej na uwadze aspekty minimalnie wystarczającego 
bezpieczeństwa: twojego, klienta, innych… 

S4T: …when practicing SF, take into account the aspects of minimum sufficient security: 

yours, the client's, others'… 
 
5.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …o czym nie rozmawialiśmy, o co się nie zapytałem, a chciałby Pan na tym 
spotkaniu jeszcze powiedzieć… 
S4T: … what we didn't talk about, what I didn't ask about, and you would like to say more at 
this meeting… 
 
6.07.2014 
TSR NA DZIS: …każda sytuacja zawiera w sobie zestaw możliwych reakcji:) mniej lub 
bardziej automatycznych, oczywistych. Uświadamianie sobie możliwości wyboru to jeden z 
elementów "zdrowia"… 
S4T: … each situation contains a set of possible reactions:) more or less automatic, obvious. 
Awareness of the possibility of choice is one of the elements of "health"… 
 
7.07.2014 
TSR NA DZIS: …co w tamtej chwili Pani zrobiła, dzięki temu, ze pamiętała Pani o tym, ze 
zachowanie Julki może być związane z ADHD… 
S4T: … and what did you do in that particular moment, since you remembered that Julia's 
behaviour may be connected with ADHD… 
 

 
Dąbki, Baltic Sea, Poland 
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8.07.2014 
TSR NA DZIS: …żeby zobaczyć coś "in plus" i to komplementować, często używany swoich 
wartości, można jednak spojrzeć "poprzez" cele klienta, nawet wbrew własnym wartościom… 
S4T: … to see something "in plus" and compliment it, we often use our values, but you can 
look "through" the client's goals, even against your own values… 

 
9.07.2014 TSR NA DZIS: …twierdzenie, że życie jest naprawdę proste, nigdy nie było 

podstawa TSR. Wole unikać takiego myślenia spotykając się z ludźmi w ich trudnościach, 

próbach definiowania celu i wprowadzania zmian, za co płaci się cenę . Choćby wczorajszy 

mecz - 7:1 - powiedz drużynie Brazylii, ze życie jest proste! A pisze to w związku z wpisem 

na Wikipedii, ze centralna zasada TSR JEST TO ZE ŻYCIE JEST.... na prawdę proste. 

Myślę, ze lepiej skończyć na tym, ze życie JEST… 

S4T: … claiming that life is really simple was never the basis of the SF. I prefer to avoid such 

thinking by meeting people in their difficulties, trying to define a goal and making changes, for 

which you pay a price. Like yesterday's 7:1 match, tell the Brazilian team that life is easy! 

And I write this in connection with the Wikipedia entry that the central rule of TSR IS THIS IS 

LIFE IS..... really simple. I think it's better to end up with life IS.... 

10.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …kiedy inaczej o tym myślałaś? Od czego to zależało? Co to zmieniało?... 
S4T: … when you thought differently about it? What did it depend on? What did it change?... 
 
12.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …jednym z elementów przejścia do, wprowadzeniu zmiany ku bardziej 
chcianej sytuacji jest zmiana w przypisywania ISTOTNOŚCI - coś traci na niej, a coś 
istotność zyskuje. Spróbuj dziś takiej zmiany- zobacz coś, czemu przypisujesz mało wagi - 
rozważ przypisanie większej i odwrotnie. Jaką różnicę to czyni?... 
S4T: … one of the elements of the transition to… a change to a more wanted situation is the 
change in the attribution of NOTE - something loses its meaning and something becomes 
meaningful. Try this change today - see something you give little weight to - consider 
assigning more and vice versa. What differences does it make? 
 
13.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …rozwijając własny TSR trzeba rozwinąć własna zdolność do odczuwania 
wdzięczności w związku z tym, ze okno ma klamkę… 
S4T: … developing your own SF you need to develop your own ability to feel gratitude in 
connection with the fact that the window has a handle… 
 

  
Karkonosze, Czech Republic 
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14.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …konsultant ma pracować z człowiekiem nad zmianą, którą ten człowiek sam 
wybiera, a zarazem konsultant ma być poza własnym pragnieniem tej zmiany. To jedno z 
założeń zasady wolnego wyboru klienta… 
S4T: …a consultant is to work with a person on a change that the person chooses, and at the 
same time the consultant has to be beyond his or her own desire for such change. This is 
one of the assumptions of the principle of free choice of the client… 
 
15.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …każda zmiana wymaga minimalnie odpowiednich warunków… 
S4T: …any amendment requires minimum appropriate conditions… 
 
16.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …stwarzając okoliczności do dokonywania wyborów sprzyjasz wzrastaniu 
odpowiedzialności (również samemu sobie)… 
S4T: …by creating the circumstances for making choices, you foster accountability (including 
yourself)… 
 
17.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …świadomość własnych możliwości zobowiązuje, a przynajmniej temu 
sprzyja… 
S4T: … awareness of one's own capabilities obliges, or at least fosters… 
 
18.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …patrząc na to co czasem robimy korzystając z zasobów wolałbym, abyśmy 
ich nie mieli. Szczególnie wtedy, kiedy zasoby sterowane są z poziomu deficytów. Myśląc o 
wczorajszych wydarzeniach, "klient ekspertem" brzmi dla mnie nadmiarowo… 
S4T: …looking at what we sometimes do with resources, I would prefer not to have them. 
Especially when resources are managed from deficits. Thinking about yesterday's events, 
"client as an expert" sounds excessive to me… 
 
19.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …konsultant może przekierować klienta do innej osoby w sytuacji kiedy cele 
klienta są skrajnie rozbieżne z wartościami konsultanta. Sprawa się komplikuje, kiedy pracuje 
się w organizacji w ramach której cele klienta są do przyjęcia, a konsultant nadal przeżywa 
wspomniany dysonans. Kogo reprezentuje konsultant podczas pracy? Przecież (nie) siebie!!! 
S4T: … a consultant may redirect a client to another person in a situation where the client's 
objectives are radically different from the consultant's values. The case gets complicated 
when working in an organization where the client's goals are acceptable and the consultant is 
still experiencing this dissonance. Who does the consultant represent in the work? After all, 
(not) yourself!!!! 

  
Personal garden, Piastów, Poland 
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20.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …ktoś powiedział, że TSR skupia się na przyszłości. A  jednak ogromna 
część rozmów w TSR odnosi się do przeszłości. 
S4T: … somebody said the SF is focusing on the future. And yet, a large part of the 
conversations in the SF relates to the past 
 
21.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …bywa, że zamiana nad która klient pracuje oznacza utratę przynależności 
do dotychczasowej grupy, a przynajmniej zmianę reguł tej przynależności. Dlatego pytania o 
relacje, a także pytania cyrkulacyjne są tak przydatne. 
S4T: … it happens that the change in which the client is working means losing belonging to 
the existing group, or at least changing the rules of belonging to this group. That is why 
questions about relationships and circular questions are so useful… 
 
22.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …jak oddać słowami sens ciszy w trakcie rozmowy, szczególnie kiedy są to 
słowa pisane. Może sugestia, żeby milczeć, kiedy milczenie jest adekwatne?... 
S4T: … how to express in words the meaning of silence during the conversation, especially 
when the words are written. Maybe a suggestion to keep silent when silence is adequate… 
 
23.07.2014 
TSR NA DZIŚ: nawet jeśli coś robiłeś przed chwilą, możliwość zrobienia tego ponownie bywa 
kolejnym eksperymentem, kolejna próba. 
S4T: … ok, I did it before minutes, but doing it again more or less will be next attempt, next 
experiment... 
 
24.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …gdyby w tej sprawie istniała jakaś wątpliwość. W USA twórcą SFBT był 
Steve de Shazer i Insoo Kim Berg, w Europie równolegle powstawał Model z Bruggii 
tworzony przez Luca Isebaerta, a w Polsce jako pierwszy promował SFBT Jacek 
Lelonkiewicz z Łodzi, już w latach 90-tych w ramach Centrum Terapii Krótkoterminowej. 
Czasem zbyt duże zapatrzenie się w przyszłość sprzyja zapominaniu o historii, a przecież 
życie nie jest, aż tak banalnie proste, żeby przeszłość można było redefiniować na poziomie 
faktów, choćby poprzez ich pomijanie… 
S4T: … if there was any doubt about it. In the USA the originators of SFBT were Steve de 
Shazer and Insoo Kim Berg, in Europe the Bruges Model created by Luc Isebaert was 
created at the same time, and in Poland Jacek Lelonkiewicz from Łódź was the first to 
promote SFBT in the 90's as part of the Short Term Therapy Centre. Sometimes too much 
looking at the future is conducive to forgetting about history, and yet life is not so banal that 
the past can be redefined on the level of facts, if only by omitting them… 
 

 
Some inspiration…,Piastów, Poland 
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25.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …pamięć rekonstruuje, a to oznacza ze wiele naszych wspomnień budujemy 
ciagle od nowa. Także mówienie ze było tak a tak, z dnia na dzień może się różnić pomimo 
mówienia o tym samym… 
S4T: … and that means we build many of our memories over and over again. Saying that it 
was the same and saying that it was the same can be different from day to day even though 
we are talking about the same thing… 
 
26.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …zaraz się zacznie "droga", a na niej przede wszystkim jest się z samym 
sobą. Skoro człowiek sobie sam towarzyszy, to czy to jest samotność, czy bycie samemu, 
czy bycie ze sobą... 
S4T: … the "road" is about to start, and on it you are with yourself. If a person accompanies 
himself, whether it is loneliness, being alone, being alone or being with oneself…. 
 
28.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …śmiałe założenie TSR, ze klient jest w stanie nazwać słowami to, czego 
chce, bywa zdecydowanie nadmiarowe… 
S4T: … bold assumption of TSR that the client is able to call with words what he wants, 
sometimes it is definitely redundant… 
 
29.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …kiedy juz osiągniesz swoją zmianę z jakimi "smokami" przyjdzie Ci się 
zmierzyć, żeby ta zmianę utrzymać?... 

S4T: …once you have achieved your change, what kind of dragons will you have to face in 

order to maintain that change?... 
 
30.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …czasem jestem skłonny myśleć, ze zasada modelu z Bruggii mówiąca o 
poszanowaniu ciągłości procesu zmiany u klienta, zawiera w sobie możliwość "kopa w 4 
litery" w celach wsparcia potencjału energetycznego klienta. 
S4T: …I am sometimes inclined to think that the Bruges model principle of respecting the 
continuity of the process of change at the clients site includes the possibility of giving a kick 
in the ointment" to support the customer's energy… 
 
31.07.2014 
TSR NA DZIŚ: …w jakich sprawach możesz widzieć mnie jako zasób, a w jakich jako 
deficyt?... 

S4T: …what matters can you see me as a resource and what matters can you see me as a 

deficit?... 

 
Nowa Sarzyna, Poland 
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01.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …świadomość wyborów dokonywanych przez innych w imię wartości oraz 
pewnej konieczności,  może często uspokajać histeryczne podejście do dramatyzmu 
własnych wyborów w obecnych czasach. Dziś o 17.00 zatrzymaj się, pomilcz, wspomnij, 
poczuj wdzięczność, idź ku swoim wyborom i działaj:) 

S4T: …awareness of choices made by others in the name of values and necessity may often 

calm down the hysterical approach to the drama of one's own choices nowadays. Today at 5 
p.m. stop, keep silent, remember, feel grateful, go to your choices and act:) 
(this comment was written down during anniversary of the Warsaw Uprising during II Wold War) 

 
2.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …na poziomie instynktu samozachowawczego bardziej szukamy tego co 
zagraża, niż tego co sprzyja. To ma nadal swój sens, dlatego wciskanie "kitu" o przyjaznym 
świecie terapeuta powinien zachować dla siebie, jeśli rzeczywiście w to wierzy… 
S4T: …at the level of self-preservation instinct, we're looking for what's threatening rather 
than what's conducive. It still makes sense, so the therapist should keep the "bullshit" about 
the friendly world for himself if he really believes in it… 
 
3.08.2014 
TSR NA DZIŚ: ..35 stopni Celsjusza potrafi znacząco ograniczyć możliwości! - podobnie, jak 
wiele innych okoliczności, których klient doświadcza. Bierzmy je pod uwagę planując i 
wprowadzając zmiany… 
S4T: …35 degrees Celsius can significantly reduce opportunities - as can many other 
circumstances that a customer experiences. Take them into account when planning and 
making changes. 
 
5.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …co się zmieni w czasie mycia zębów, kiedy już będziesz czuć więcej chęci 
do życia?... 

S4T: …what will change when you brush your teeth, when you feel more willingness to live? 

 
6.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …popatrz na coś zwykłego, codziennego wokół Ciebie, coś, co działa, 
czemuś służy i poczuj wdzięczność, doceń tą zwykłość… 

S4T: …look at something ordinary, everyday around you, something that works, something 

that serves you and feel gratitude, appreciate this ordinariness… 
 

 
Kawasaki, Piastów, Poland 
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7.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …nawet jeśli zmiana jest nieunikniona, to jej rodzaj, kierunek wiele razy leży 
poza naszym wpływem, a my możemy wybierać w pewnym zakresie, jak na taka zmianę 
będziemy reagować… 
S4T: …even if change is inevitable, it is a kind of change, the direction is many times beyond 
our influence, and we can choose to a certain extent how we will react to it… 
 
8.08.2014 
TSR NA DZIŚ: bywa, że bardziej przydatne, bardziej leczące jest zadanie i usłyszenie 
pytania, niż udzielenie odpowiedzi. 
S4T: … it may be a case that asking and hearing question is more useful that answering... 
 
9.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …kto z Twojej przeszłości w jakikolwiek sposób wzmacniał w Tobie taką 
umiejętność, taką cechę, itd?... 
S4T: … Who in your past has in any way strengthened in you such an ability, such a quality, 
etc...?... 
 
10.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …(by Kamila Parnicka) nawet jeśli teoretycznie jesteś tego świadomy może 
cię zaskoczyć to, co jest skrywane pod maską :) 

S4T: … (by Kamila Parnicka) even if you are theoretically aware of it, you may be surprised 

by what is hidden under the mask :) 
 
11.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …zmiana często polega na zmianie nawyków, a te tworzymy wieloma, 
wieloma powtórzeniami . "Ile razy skręcałeś samochodem w lewo na skrzyżowaniu, zanim 
przestałeś skupiać się na tym, że właśnie to robisz?"… 

S4T: …change often involves a change of habits, and we create these habits with many, 

many repetitions. "How many times have you turned your car left at a crossroads before you 
stopped focusing on what you were doing?... 
 
12.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …wysłuchać czyjejś historii bez przestawienia choćby jednego przecinka i 
usłyszenie tej historii bez przeinaczeń mieści się w centrum wspierania procesu zmiany w 
tsr... 
S4T: …listening to someone's story without a single comma and listening to that story without 
distortion is at the heart of supporting the tsunami change process. 
 

 
Malta 
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13.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …kształt wyobrażeń jest bardzo istotny! Często wyłącznie w oparciu o nie 
dokonujemy wyborów… 
S4T: … the shape of the imagination is very important! Often we make choices based solely 
on them. 
 
14 .08. 2014 
TSR NA DZIŚ: co jest Twoją Gwiazdą Północy (Krzyżem Południa) w codzienności życia? 
Jak to działa? Jak kształtuje Twoje drogi? - zadajesz takie pytanie i przestaje być 
"krótkoterminowo", jeśli jest to mało nazwane... 
S4T: …  so what is your star of the North ( Southern Cross ) in everyday life? How does it 
work ? How does it influence your path ? - You ask such a question , and it stops to be " 
short-term " conversation , especially when it's not named sufficiently... 
 
15 .08. 2014 
TSR NA DZIŚ: …czasem samopoczucie człowieka, jego doświadczanie siebie, świata 
przekracza jego zdolność do trwania, a mimo to części tych osób udaje się przetrwać. Bywa, 
że terapia potrzebuje dziać się wtedy prawie poza słowami... 
S4T: …sometimes the mood of a person, his experience of self and the world exceeds his 
ability to survive, and yet some of these people manage to survive. It happens that therapy 
needs to happen almost beyond the words… 
 
16 .08. 2014 
TSR NA DZIŚ: …co chcianego kształtuje w Tobie ta niechciana sytuacja?... 

S4T: …what does this unwanted situation make you want?... 

 
17 .08. 2014 
TSR NA DZIŚ: …jaka myśl ma Ci towarzyszyć zaraz po przebudzeniu? Myśl, która będzie 
dobrym starterem dnia?... 
S4T: … What thought is to accompany you as soon as you wake up? A thought that will be a 
good starter of the day?... 
 
18.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …oczekiwanie, że ze spotkania na spotkanie będzie lepiej u klienta, 
wyrażone powtarzającym się pytaniem "Co jest lepiej?" wydaje się zaprzeczać wiedzy o 
procesach zmian i ich zmienności… 
S4T: … the expectation that the meeting will be better for the client, expressed by the 
repeated question "What is better?" seems to contradict the knowledge about the processes 
of change and their variability… 
 

 
Halifax, Canada 
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19.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …jak to się stało, że uderzyłeś tylko raz? Tym razem się zatrzymałeś! Ok! O 
raz za dużo ! Jednak tylko raz! 
S4T: … how come you only hit once? This time you stopped! Ok! Even one is too much! But 
only once! 
 
20.08.2014 
 
TSR NA DZIŚ: …oby z perspektywy "już tam", to co "jeszcze tutaj" ważnym jest, choć trochę 
nadal takim pozostało... 
S4T: … from the perspective of "already there", that what is important "in here" could remain 
important even a little bit… 
 
21.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …każdy może skorzystać z TSR do próby osiągnięcia dowolnego celu - tak 
więc być może właśnie teraz dwóch konsultantów TSR, pracuje dla dwóch "przeciwnych 
drużyn" w czasie tego samego " meczu", nawet o sobie nie wiedząc. Niby oczywiste jednak 
jakoś mnie zatrzymało! Dla których "drużyn" jestem gotów pracować?... 
S4T: …anyone can use the SF to try to achieve any goal - so maybe right now two SF 
consultants are working for two "opposing teams" during the same "match" without even 
knowing about each other. It seems obvious but stopped me somehow! For what "teams" am 
I ready to work 
 
22.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …profesjonalisto, kiedy ostatnio byłeś na kursie samoobrony, żeby 
stosunkowo bezpiecznie dla siebie, pomagać klientom pełnym możliwości, które mogą być 
użyte przeciw Tobie... 
S4T: … a professional, when you were last on a self-defense course to be relatively safe for 
yourself, to help clients with full opportunities that can be used against you… 
 
23.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …wiele razy łatwiej myśleć o czyichś zasobach dopóki ta osoba śpi... 
S4T: … it is much easier to think of someone's resources as long as that person is asleep… 
 
24.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …"Co chcesz w tej sytuacji?" Takie pytanie - krótkie, zwięzłe, wydaje się 
czytelne - potrafi być jednym z bardziej egzystencjalnych pytań! 
S4T: …What do you want in this situation?" Such a question - short, concise and clear - can 
be one of the most existential questions!... 
 

 
Ustka, Baltic Sea, Poland 
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26.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …które z Twoich reakcji warto zmienić w pierwszej kolejności?... 
S4T: … which of your reactions should be changed first? 
 
27.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …co robić kiedy jednocześnie trzeba skręcić w lewo i prawo? jak sobie wtedy 
radzisz, kiedy "jedno się śmieje, a drugie płacze"?... 
S4T: …what to do when you have to turn left and right at the same time? How do you do 
when "one laughs and the other cries"?... 
 
28.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …chcieć mniej niż się chce, to bywa klucz do ciekawszego życia:) 
S4T: …wanting less than one wants, it can be the key to a more interesting life:) 
 
29.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …bywa, że patrząc na "coś", na "tyci tyci" widzimy "nic". Zauważenie tych 
drobinek okazuje się jednak czasem przydatne i znaczące. Szczególnie kiedy są to drobinki 
Dobra! 
S4T: … sometimes when you look at "something," "tiny tiny tiny," you see "nothing." 
However, the noticing of these particles sometimes turns out to be useful and meaningful. 
Especially when they are particles of something Good! 
 
31.08.2014 
TSR NA DZIŚ: …deszcz, ożywczy deszcz... Kiedy już tak było, że niczym deszcz z 
konsekwencją pojawiałaś się pomimo witających Cię skwaszonych min i narzekań, by "choć 
jeden listek czyjegoś życia" mógł się nawodnić?... 
S4T: … rain, invigorating rain... When it was like that, like rain, you consistently appeared 
despite the sour faces greeting you and complaining that "at least one leaf of someone's life" 
could be hydrated… 
 
1.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …jaka rzecz związana z Tobą pozwala Ci się choć chwilę sobą zachwycić?... 

S4T: …what kind of thing connected with you allows you to admire yourself at least for a 

moment?... 
 
2.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …spojrzeć w oczy, by patrzeć w oczy! Komu jesteś w stanie patrzeć w oczy 
przez czas topnienia obcości?... 
S4T: … to look into the eyes to see the eyes! Who are you able to look into the eyes of 
during the melting of alienation? 
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3.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …ciągle zadziwia mnie tendencja profesjonalistów, żeby to raczej 
rzeczywistość dopasować do teorii, niż teorię zmodyfikować do danej rzeczywistości… 
S4T: …I am still surprised by the tendency of professionals to adapt the reality to the theory 
rather than modify the theory to the given reality… 
 
4.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …po co się pytać "Jak to na mnie wpływa ?" kiedy możesz zapytać " Jak na 
to reaguję ?"… 
S4T: … why ask "How does it affect me?" when you can ask "How do I react to it?" 
 
5.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …kiedy ostatnio miałaś ochotę wyć do księżyca? a może nawet kiedy ostatnio 
to zrobiłaś? co te dźwięki niosły lub miały nieść w przestrzeń?... 

S4T: …when was the last time you felt like howling to the moon? Or maybe even when did 

you last do it? What did these sounds carry or were they supposed to carry into space?... 
 
6.09.2014 
TSR NA DZIŚ: (skoro dziś w Krakowie:) Przystając przed oknem gdzie ciągle widać ślady 
Jego spotkań z rodakami, bez względu na to jak bardzo jest Ci bliski lub daleki, co z tego co 
robił, co z tego co mówił, można było ostatnio zobaczyć u Ciebie w jakiejś konkretnej 
sytuacji? 
S4T: …(since today in Krakow:) Stopping in front of the window where you can still see the 
traces of his meetings with fellow countrymen, no matter how close or distant he is to you, 
what from what he did, what from what he said, could you see recently at yourself in some 
particular situation? (it refers to Pope John Paul II) 
 
8.09.2014 
TSR NA DZIŚ: ... i ... 
S4T: …and… 

 
 Toruń, Poland 
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9.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …są ludzie, którym przysługuje pełnia praw kierowania sobą w ramach 
własnej autonomii, a których zdolność do świadomego kształtowania kierunku swego życia 
przekracza ich możliwości poznawcze... Ci ludzie słabo się odnajdują przy pytaniach o cel i 
MQ...za to odpowiada na te pytania wiele osób z ich otoczenia... " wie Pan... Mamusia to 
Panu powie..." 
S4T: …...there are people who have full rights of self-determination under their own 
autonomy, and whose ability to consciously shape the direction of their lives exceeds their 
cognitive capacity.... These people face some difficulty while hearing goal questions or 
MQ...but many people around them answer these questions.... "You know... Mummy will tell 
you..." 
 
10.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …jedną z miar zaufania do świata jest możliwość podzielenia się 
najskrytszym pragnieniem, myślą, czynem z kimś dobrze sobie znanym... Kłopot zaczyna się 
jednak wiele razy na niemocy dopuszczenia takich rzeczy do siebie samego ... 
S4T: … ...one of the measures of trust in the world is the ability to share the innermost 
desire, thought, deed with someone well known to one another.... However, the challenge 
begins many times with the inability to allow such things to happen to oneself… 
 
11.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …jakże często oczekujemy od innych prawdy, jednocześnie korzystając z 
użytecznych rozminięć ze stanem faktycznym... 
S4T: … how often we expect the truth from others, while taking advantage of useful misses 
with the facts… 
  
13.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …co zrobisz INACZEJ, choć odrobinę INACZEJ, kiedy będziesz choć trochę 
bardziej pamiętać, że masz 'TAKĄ' cechę charakteru rozwiniętą w sobie w 'TAKIM' stopniu... 
S4T: … what you will do differently, at least a bit differently, when you will remember at least 
a little bit more that you have 'THIS' character trait developed in yourself to 'SUCH' degree.... 
 
14.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …przed jaką cząstką samego siebie chciałbyś się ochronić? 
S4T: … 
 
15.09.2014 
TSR NA DZIŚ: przed jaką cząstką samego siebie chciałbyś się ochronić? 
S4T: … what part of yourself would you like to protect yourself from? 
 

 
Malta 
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16.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …wewnętrzna codzienność w placówkach pomocowych bywa znaczącym 
ograniczeniem w samym procesie pomagania... 
S4T: … Internal everyday life in the support institutions can be a significant constraint on the 
process of helping.... 
 
17.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …gdzie to w Tobie jest? właśnie to o czym myślisz, że tego nie masz!!! 
S4T: … Where is it in you? Just what you think you don't have it!! 
 
18.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …w ramach projektu "tsr w życiu" kładąc się spać, a właściwie na chwilę 
przed snem, doceń coś zwykłego w tym co tego dnia robiłaś, a bez czego byłoby o tyle mniej 
czegoś dobrego... 
S4T: … as part of the project "SF in life" going to bed, or rather just before going to sleep, 
appreciate something ordinary in what you were doing that day, and without which there 
would be so much less something good.... 
 
19.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …z faktu, że coś robiłem, że był taki wyjątek, wynika wyłącznie tylko tyle, że 
tak było… to czy można to powtórzyć, jest już kwestią prawdopodobieństwa... 
S4T: … the fact that I did something, that there was such an exception only results from the 
fact that it was so... whether it can be repeated is already a matter of probability… 
 
20.09.2014 
TSR NA DZIŚ: ...choćby bardzo od tego uciekać, to trud wpisany jest w życie, choćby trud 
kaca - porannego lub moralnego - lub sam trud uciekania przed trudem... 
S4T: … if only to run away from it very much, the effort is inscribed in the life, even if the 
effort of a hangover - morning or moral - or the effort of running away from the effort itself… 
 
21.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …nalewka malinowa po dwóch godzinach rowerowania z czego godzina w 
pięknie pełnego deszczu zwanego ulewą była bezcennie skuteczna;) podobnie zresztą, jak 
na różne smutki... A teraz znów świeci słońce, też to na niebie... 
S4T: … raspberry liqueur after two hours of cycling, of which one hour in a beautifully full rain 
called a downpour was invaluably effective;) similarly, as for various sorrows.... And now the 
sun is shining again, also in the sky.... 
 

 
Central Park, New York, USA 

Poland 
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23.09.2014 
TSR NA DZIŚ: .... i kiedy tak patrzysz na swoje ręce, które robią coś innego niż chciała 
głowa, to co się w Tobie dzieje? Co, jak i w czym pomaga? 
S4T: … and when you look at your hands like that, doing something other than what your 
head wanted, what's going on in you? What, how and in what way does it help you? 
 
24.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …ruszasz we wspólną drogę… możesz tylko myśleć co Ciebie i Was na niej 
spotka, nigdy tego nie wiesz… zatem otwartość na inność, inność od wyobrażeń, bywa 
bardzo pomocna... 
S4T: … You're moving on a common way ... you can only think what you"ll experience on 
such a way, but you never know ... therefore openness to otherness , the otherness from 
your prior imagination , can be very helpful 
 
25.09.2014 
TSR NA DZIŚ: ... Jakie piękne słońce za tymi chmurami... (Powiedział Artur Lewiński jadąc 
na konferencję EBTA) 
S4T: … What a beautiful sun behind these clouds... (Artur Lewiński said while going to the 
EBTA conference) 
 
26.09.2014 
TSR NA DZIŚ: prosto z EBTA - ciągle i ciągle, jako punkt odniesienia dla TSR stawia się 
TRADYCYJNE TERAPIE, jakby taki jednorodny punkt odniesienia rzeczywiście istniał ... 
S4T: … directly from EBTA conference - again and again like in a kind of the loop, as a point 
of reference to SFBT some sf folks use so called traditional therapies, as if such phenomena 
like traditional therapies really exists… 
 
27.09.2014 
TSR NA DZIŚ: …ogólne opowiadanie o czymś, może oddaje ducha, lecz unika realności… 
skupić się na chwili, nazwać konkretne zachowanie połączone ze znaczeniami, otoczone 
uczuciem, wyrażone wyglądem, przekładające się na relacje i otoczenie, bywa, że połączone 
z jakimś smakiem zapachem, dźwiękiem, obrazem, dotykiem... 
S4T: … a general story about something may reflect the spirit but avoids reality... focus on 
the moment, name a concrete behaviour connected with meanings, surrounded by a feeling, 
expressed in appearance, translated into relationships and surroundings, sometimes 
connected with a taste, smell, sound, image, touch.... 
 

 
 Poznań, Poland 
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28.09.2014 
TSR NA DZIŚ: … było, dla nas minęło, choć dziś jeszcze trwa, lecz czasem trzeba w drogę 
ruszyć… i wziąć coś do zapamiętania… a więc autyzm to odrębna kultura z innym sposobem 
myślenia... 
S4T: …for us it's gone, although it's still going on today, but sometimes we have to go on the 
road... and take something to remember... so autism is a separate culture with a different way 
of thinking.... 
 
29.09.2014 
TSR NA DZIŚ: ... zmęczenie mówi odpocznij, więc nie będzie TSR NA DZIŚ...;) w dniu 
dzisiejszym... 
S4T: … fatigue says rest, so there will be no S4T...;)  just today.... 
 
30.09.2014 
 
TSR NA DZIŚ: ... Od dziś kolejne 18 osób zanurza się w świat TSR-u, co to im przyniesie? 
Jakie zmiany się zadzieją? ... Odczuwam współodpowiedzialność... Także w gabinecie 
terapeutycznym, ponieważ ewidentnie współkonstruuję rzeczywistość dokonywania 
wyborów... 
S4T: … From now on, another 18 people are immersed in the world of TSR, what will it bring 
them? What changes will happen? ... I feel co-responsibility.... Also in the therapeutic office, 
because I clearly co-construct the reality of making choices.... 
 
1.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jakże często subiektywność doznań służy do formułowania obiektywnych 
stanowisk... 
S4T: …how often subjectivity of sensations is used to form objective positions... 
 
2.10.2014 
TSR NA DZIŚ:...zaadaptować się do...czy zmieniać to coś...??? 
S4T: … To adapt to... or you want to change this thing...? 
 
3.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...co się w tobie dzieje, kiedy mówisz o sobie dobrze przez 10 minut? 

S4T: …what happens in you when you talk about yourself well for 10 minutes? 
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4.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...co takiego w tym co Ty teraz robisz sobie, przypomina to co Ci kiedyś robił 
ktoś bliski ... 
S4T: … What is it about what you're doing to yourself now, it reminds you of what someone 
close to you used to do to you... 
 
5.10.2014 
TSR NA DZIŚ: …zrób to, pozwól dziś doświadczyć siebie, jako niespodziewanego prezentu, 
dla jednej, dla kilku osób… 
S4T: …do it, let me experience you today as an unexpected gift for one, for several people… 
 
6.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...zrobiłeś to, ponieważ tak chciałeś, a zaraz inni się o tym dowiedzą, a Ty się 
obawiasz, obawiasz reakcji... kolejny krok w dojrzewaniu... 
S4T: … you did it because you wanted to, and others are about to find out about it, and 
you're afraid, you're afraid of reaction... the next step in puberty.... 
 
7.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... oglądy w danej sprawie Ci się zmieniają, a przekonanie o posiadaniu racji 
w tej sprawie i tak trwa? To kompulsja racji... TSR może pomóc;) 
S4T: … your views on the case change, and the belief that you are right about the case 
continues to do so? It's a compulsion of being right.... SF can help;) 
 
8.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy już dobrze wiesz, kto, kiedy, jak wyprowadził Cię z równowagi, to co i 
jak pozwala Ci wziąć z powrotem odpowiedzialność za swoje reakcje... 
S4T: …when you know who, when, how, how and when you have been put off balance, what 
and how it allows you to take back responsibility for your reactions… 
 
9.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...proszę opisz smak porażki i sukcesu... czego oba smaki wymagają od 
Ciebie? 
S4T: … please describe the taste of failure and success... What do both flavours require from 
you? 
 
10.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...w takim razie, jak bardzo musi Ciebie i/lub innych zaboleć, żebyś przestał 
pieprzyć, że nie możesz, że nie umiesz, a żebyś zaczął móc i umieć? 
S4T: … then how much does it hurt for you and/or others to stop saying, that you can't, that 
you can't, that you’re disabled, but to start being able and knowing? 
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11.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...spróbuj odczuć wdzięczność za to, że w drzwiach, które otwierasz jest 
sprawna klamka... zbyt wiele rzeczy w naszym życiu staje się niezauważalną klamką... 

S4T: …try to feel grateful for the fact that the door you open has a working handle... Too 

many things in our lives become unnoticeable.... 
 
12.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...w jakich okolicznościach możesz liczyć na powodzenie tej zmiany? 

S4T: …under what circumstances can you count on the success of this change? 

 
13.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ..w jaki sposób wzmacniasz drugiego człowieka, jeśli wzmacnianie polega 
wyłącznie na "braku krytyki" z Twojej strony... to pytanie warto zadawać wielu kierownikom, 
różnej maści przełożonym... lecz pewnie warto je też rozpatrzyć w typowo "cywilno-
prywatnych" relacjach... 
S4T: … how do you strengthen the other person, if strengthening is all about your "lack of 
criticism"... this question is worth asking many managers, different ointments of superiors.... 
but probably it is also worth to consider them in typically "civil-private" relationships.... 
 
14.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...hej;) Kama!!! po co dziś masz nie zapominać, skoro możesz dziś po prostu 
pamiętać. 
S4T: … Hey:) Kama!!!!! no reason to forget today if you can just remember? 
 
15.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... i mam głębokie przekonanie, że dla wielu tsr-owców przydałaby się inna 
forma terapii, niż tsr-owa... ewidentnie w wielu sytuacjach tsr nie chroni nas przed nami 
samymi... może to i smutne się wydać, lecz jakoś normalizujące przereklamowaną w 
narcystycznym świecie TSR wartość tsr-u wobec innych metod terapeutycznych... 
S4T: ... and I am deeply convinced that for many SF folks a different form of therapy than the 
SF could be useful... Clearly in many situations the SF does not protect us from ourselves.... 
It may seem sad, but somehow normalizing the value of SF overrated in the narcissistic 
world of SF in comparison to other therapeutic methods.... 
 
16.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...przy komplementowaniu pamiętaj, że za dużo miodu nawet u misia 
wywołuje torsje... 

S4T: …when complimenting, remember that too much honey even in a teddy bear causes 

torments... 
 

 
Montserrat, Spain 
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17.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...dla umysłu istnieje to co nazwane, a nazwanie czegoś, tworzy to coś w 
umyśle... 
S4T: …for the mind there is what's called, and naming something, means creating something 
in the mind... 
 
18.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... czasem ćwiczenie "tego samego" bardzo się zderza z chęcią poznawania 
nowego... nawet jeśli ciagle potykam się o to "już znane"... 
S4T: …sometimes practicing "the same thing" clashes with the desire to meet a new one... 
even if I keep stumbling over this "already known".... 
 
19.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...zamknij oczy... powiedz, kiedy ostatnio czułaś, że pojawia się w Tobie 
nowe... 
S4T: …close your eyes... tell me, when was the last time you felt that you had a new... 
 
20.10.201 
TSR NA DZIŚ: ... jak już będzie tak dobrze... tak jak chcesz... to co wtedy stracisz? 
S4T:…when it's so good... as you wish... then what will you lose? 
 
21.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... po co iść pieszo, skoro można jechać autobusem... jest tak samo 
oczywiste, jak stwierdzenie po co jechać autobusem, skoro można iść pieszo.... dopiero 
kontekst miejsca, czasu, osoby, systemu zaczyna czynić różnicę w użyteczności… 
S4T: … why walk when you can take the bus... is just as obvious as saying why take the bus 
when you can walk..... only the context of the place, time, person, system starts to make a 
difference in usability.... 
 
22.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... nawet jeśli jakiś czas zasuwasz poboczem, pomyśl jak to się dzieje, że 
wracasz na drogę.... 
S4T: …even if you've been on the side of the road for a while, think how it happens that 
you're back on the road..... 
 
23.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...oczywiście, że można myśleć w jaki sposób, w jakiej sprawie Twoja, moja, 
nasza obecność dla kogoś może być rozumiana jako zasób, tak samo można i czasem warto 
pomyśleć w jaki sposób, w jakiej sprawie, Twoja, moja, nasza obecność może być rozumiana 
jako deficyt... 
S4T: … of course, that you can think of how , in which case your , my , our presence for 
someone can be understood as a resource , just as you can and sometimes you need to 
think about how , in which case, your , my , our presence can be understood as deficit .... 
 

 
Poznań, Poland 
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24.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... jakże pięknie się układa, kiedy rozmawiając o trudnościach, kłopotach, 
smutkach.. udaje się osiągnąć zmianę, o którą klientowi chodziło... 
S4T: …it can be very useful, when while talking about the difficulties , troubles , sorrows .. 
change wanted by client is achieved 
 
25.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... umieć uczyć się z tego, co w pierwszym odbiorze się nie podoba, to wydaje 
się ciekawy kierunek poszukiwań... 
S4T: …to be able to learn from what the first reception did not like, seems to be an interesting 
direction of research ... 
 
26.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy w rytmie Twojego czasu, jest miejsce na "niedzielę"... 
S4T: … when at the rhythm of your time , there is room for " Sunday " ... 
 
27.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...niektórzy w poszukiwaniu własnego Boga, muszą odejść od tego 
otrzymanego z wyboru innych, by gdzieś, kiedyś wybrać samemu, nawet jeśli to będzie ten 
sam Bóg, od którego się odeszło... niby ten sam, a jakoś inny... samodzielnie wybrany... 
S4T: … some people on the quest to find own personal God, have to reject that God which 
was given them under the choice of others in the past... and maybe someday, somewhere, 
somehow... at least part of them will choose their own personal God, even the same they 
rejected before... the same, but somehow different... now chosen personally 
 
28.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...wybierając pomiędzy patologiczną normatywnością, a użyteczną patologią, 
rozważ to drugie, jako sposób na przetrwanie... 
S4T: … choosing between pathological normativity , and a useful pathology , consider the 
useful pathology as a way to survive ... 
 
29.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jednym z ciekawszych obszarów pracy w TSR jest dla mnie interpretacja 
marzeń sennych wspólnie z klientem... oraz tworzenie obrazów preferowanych snów... I choć 
to już dziś to wypada powiedzieć dobranoc!!! 
S4T: … one of the most interesting areas of work in SFT are interpretations of dreams 
together with the clients ... and creating images of preferred dreams ... 
 
30.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ... obserwuj, myśl, współtwórz użyteczne znaczenia... 
S4T: … observe, think, co-create useful meanings... 

 
Poznań, Poland 
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31.10.2014 
TSR NA DZIŚ: ...niektóre zmiany sprzyjają swoją nowością zawrotom głowy.., 
S4T: … some absolutely new changes can make You feel dizzy… 
 
1.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jak radzisz sobie z małymi słowami które są bez większego znaczenia, 
jednak w TYM MOMENCIE mają dużą siłę rażenia.... 
S4T: … what do You do to cope with some almost not important words, which in very 
particular moment makes You suffer somehow ... 
 
2.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy słuchasz innych, masz szansę na rozwój... 
S4T: … You have a chance for development when You hear and listen to others… 
 
3.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...wyprawa nad ocean po północy na Conny Island... Oczywiście tak... 
S4T: … going to ocean at Conny Island after midnight.... Just do it!!!! 
 
4.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...z zewnątrz zauważa się często blask sytuacji, zarazem nie widząc jej 
cienia... 
S4T: … it's easy to see situation's glamour from the outside, without seeing it's shadows... 
 
5.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...czekasz, oczekujesz, a potem jest inaczej... więc, jak zadbasz o nadzieje 
ukryte w oczekiwaniach? 
S4T: … first waiting, expectations, and than is somehow different that You expected, so how 
can You care about Your needs, which were beyond Your expectations? 
 
7.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...chyba każdy człowiek, podobnie jak USA, ma wiele,wiele twarzy... 
S4T: … like the USA, each man has so many faces.. 
 
9.11.2014 
TSR NA DZIŚ ... Czasem różne napoje wywołują przyspieszone zasypianie... 
S4T: …: ...couple of drinks did the trick, falling asleep... 
 
TSR NA DZIŚ: ....jeśli masz coś do zrobienia, zrób to przed spożyciem takich napojów... 
S4T: …: ...complete what has to be done before you do drinks... 
 
TSR NA DZIŚ: ... Kiedy występuje różnica poglądów, pomiędzy "tradycją", a "innowacją, 
modernizacją", występuje napięcie, a obie strony mogą czuć brak akceptacji... Dlatego warto 
rozmawiać! (Lance - dziękuję Ci) 
S4T: … when tension between "tradition, purist" and "innovation, modernization) raised, both 
sides may experienced lack of space, acceptation... Let's talk than!!! It's worth doing! (Lance 
- thank You) 

 Near Boulder, Colorado, USA 
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11.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...zanim pomyślę o tym co dalej, dziękuję za ostatnie 10 dni w USA... 
S4T: … Before going forward, my thanks for the last 10 days in the USA... 
 
12.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy i jak potrafiłaś różnić się w poglądach, pozostając w dobrej relacji... 
S4T - - ...when it was like that You were able to experience differences of perspectives and at 
same time keep good relationship... 
 
13.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ....kiedy tą umiejętność, dobrą cechę można było zaobserwować u Ciebie po 
raz pierwszy... w dzieciństwie, trochę później... 
S4T - SITUATIONS FOR TODAY: ... when could such ability, skill be observable in you for 
the first time... in your childhood... little later... 
 
14.11.2014 
TSR NA DZIŚ: w ramach TSR/PSR istnieje wiele szkół/stylów- najwcześniejsze - z 
Milwaukee, z Brugii, czy też późniejsze np. BRIEF, prostej terapii lub modelu sytuacyjnego... 
S4T: ...within SFBT/SFT/SFA movement You can find wide range of sf schools - former ones 
- Milwaukee style or Bruges style, or later ones e.g. BRIEF style, Simple Therapy style, 
Situations Focused style... (Added: and Resource-activation style) 
 
16.11.2014 
TSR NA WCZORAJ: ...kiedy coś mówię, mając coś na myśli, ktoś kto to odbiera, ma na myśli 
coś zupełnie innego niż ja miałem... 
S4T: ...I say something having something in my mind, someone who listened to it, hear it and 
it means for that person something totally different, than I have in mind... 
 
TSR NA DZIŚ: ...zanim wprowadzisz pozytywną zmianę, rozważ negatywne konsekwencje 
pozytywnej zmiany... 
S4T: ...before you introduce positive change, consider negative consequences of this positive 
change... 
 
17.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...ból tworzy kontekst do zupełnie innych reakcji - zachowań i znaczeń, 
czasem całkiem konstruktywnych... 
S4T: ...pain creates context for totally new reactions - behaviors and meanings, sometimes 
very useful ones... 
 

 
Toruń, Poland 
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18.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ... co byś chciał, żeby Cię spotkało za najbliższym zakrętem? 
S4T: ...what would You like to happen to You just after nearest "road turn"? 
 
19.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...pomyśl, jak często w sytuacjach których nie rozumiesz, lub które ci nie 
pasują, mówisz "to bez sensu... 
S4T: ...please, think in how many situations, which you don't understand, or you just don't like 
for some reason, you used to say "there's no sense in this"... 
 
20.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ... jednym z koniecznych elementów zmiany może być zmiana myślenia o 
tym, co zdarzyło się kiedyś... 
S4T: ...it may be a case, that changing thinking about some things from the past appeared to 
be necessary element of change... 
 
21.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...chcesz, żeby było dalej tak samo, myśl dalej tak samo... 
S4T: ... wanna be in the future like now, so keep thinking like now... 
 
22.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ... tamta sytuacja... w której robiłaś inaczej niż chciałaś... wróć do niej i zmień 
jej przebieg na taki, jaki sobie życzysz... opowiedz mi o tej zmienionej sytuacji... 
S4T: ...that situation... when you did things in unwanted way... come back to that situation... 
change its scenario toward more wanted by you... tell me this changed scenario... 
 
23.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...zrób test i sprawdź ile razy dziennie myślisz o kimś, o sobie - "ta osoba 
jest..."!!! Wartościowanie ludzi jest Twoim nawykiem? 
S4T: ...just do the test and check out how many times per day You think about yourself/others 
in a way "that person is ...."!!! Validating people is Your habit? 
 
24.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...dzień, jak codzień... pełen moich zasobów... (umiesz tak o sobie pomyśleć:) 
S4T: ... today, as everyday is full of my resources... (can you think about yourself in that 
way?) 
 
25.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...dzień, jak codzień... pełen moich zasobów... (umiesz tak o sobie pomyśleć:) 
S4T: ... today, as everyday is full of my resources... (can you think about yourself in that 
way?) 

 
Kozioł, Poland 
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26.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...czy jest zgoda co do faktów? 
S4T: ... is there any agreement about facts? 
 
27.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy coś krzyczysz, co dobrego chcesz osiągnąć? 
S4T: ...when You scream so much, what constructive do You want to achieve in that way? 
 
28.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jaki rodzaj myślenia, może Ci pomóc przeżyć dzisiejszy dzień jeszcze 
lepiej? 
S4T: ...what kind of thinking may be useful for you in having good day today? 
 
29.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...czy widzisz jakieś podobieństwo swoich reakcji do reakcji ważnych dla 
Ciebie osób z dzieciństwa? 
S4T: ... can you notice any similarities between your reactions and some important people 
from your childhood? 
 
30.11.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jaka melodia, jaka piosenka pomaga Ci działać z konsekwencją? 
S4T: ...what melody or song appears to be supportive in doing things in persistent way? 
 
1.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jaka jest użyteczność zapominania o tym na co brakuje czasu? 
S4T:...tell me more about good reasons to forget about things You have no time for! 
 
2.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy to jakoś pomaga, a kiedy jakoś szkodzi.... 
S4T: ...when and how does it help, and when and how does it harm... 
 
3.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...skutki pewnych zmian można sobie uświadomić dopiero po ich 
wprowadzeniu .,, 
S4T: ...You can be aware about results of some changes only when You introduce such 
changes... 
 
4.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jeden z naszych mitów "stosując TSR nie można zaszkodzić, najwyżej się 
nie pomoże"... 
S4T: ...one of our sf myths..."you cannot harm by using SFBT, the worst result is that you 
don't help"... 

 Piastów, Poland 
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5.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...mamy nadzieję na bardzo dobrze, lecz szykujemy się też na najgorsze ... 
S4T: ...we hope for the best, and also prepare for the worst... 
 
6.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ... odczuwać coś jako ważne, a dbać o to coś, wydaje się czymś zupełnie 
innym... 
S4T: ...experiencing something as important, and care about that something, seems to be 
two different aspects... 
 
7.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jaka jest cena za utrzymanie "7" w długim okresie czasu... 
S4T: ...what's the "price" for the long term staying on the "7"... 
 
8.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...nawet jeśli funkcjonujesz na 80-90%, frustracja tych którzy załapali się na 
pozostałe 10-20% nadal woła o zmianę... 
S4T: ...even when You achieve 80-90% of well functioning, frustration of those who 
experience your lacking 10-20% stil call for a change... 
 
9.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie możesz szukać inspiracji poza samym sobą? 
S4T: ...where can You look for the inspiration around You ... 
 
10.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jeśli masz czas, jest lekki mróz, a do pracy z dworca jest 7km... może 
wybierz wersję "piechotą"... 
S4T: ....in case you have some more time, and it's little bit below 0*C, and it's just about 7km 
distance to work... maybe you can choose moving there on foot... 
 
11.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...o tym co mówisz wiele razy decyduje sposób w jaki to mówisz... 
S4T: ...the way You say determines what You say... 
 
12.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...wróć do przeszłości i zrób inaczej... 
S4T: ...come back to the past and act differently... 
 
13.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...czy opowiedzieć Ci o doświadczeniach innych ludzi w podobnych 
sytuacjach, o tym co im pomagało... 
S4T: ...would you like me to share with you with people's experience in similar situations, 
what appeared to be useful for them... 

 Grand Canyon, Arizona, USA 
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14.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jak pomagasz działać lekom? 
S4T: ...what do you do to make your medicines work even better? 
 
15.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jak Twoja wiedza pozwala Ci lepiej rozumieć klienta? 
S4T: ...In what way does you knowledge help you to understand your clients? 
 
16.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...w jaki sposób przygotowujesz siebie na ewentualną agresję klienta? 
S4T: ...how do You prepare yourself for eventual aggressive actions of Your clients? 
 
17.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie jest dom rodzinny Twoich wartości? 
S4T: ...where's family house of your values? 
 
18.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...co dla Ciebie oznacza "zaawansowany" zwłaszcza w TSR? 
S4T: ...what does "advanced" mean for You, especially within SFBT? 
 
19.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...co dla Ciebie oznacza "zaawansowany" zwłaszcza w TSR? 
S4T: ...what does "advanced" mean for You, especially within SFBT? 
 
20.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jaka jest moja część udziału w Twojej zmianie? 
S4T: ...what is my contribution to your change? 
 
21.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie jest ta malutka przestrzeń na zmianę? 
S4T: ... where is this tiny space for a change? 
 
22.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy ostatnio dochodząc do "ściany" wzbiłeś się na szczyty swoich 
możliwości? 
S4T: ...when were you on the top of your skills in the last moment you had to complete 
things? 
 
TSR NA DZIŚ: ...niektóre efekty pojawiają się po miesiącach, a nawet latach! 
S4T: ...some results can be noticed after months or even years! 
 
23.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...także Ci co dysponują siłą czują zmęczenie! 
S4T: ...people with power, strengths also feel tired! 

 
Barcelona, Spain 



 

© 2019. All rights reserved by Tomasz Świtek, www.centrumpsr.eu. Version released for private use only, to 

contribute to celebration of the First SF World Day, on May 3rd, 2019. 

 

30 
 
24.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy wielu się cieszy niektórzy przeżywają smutek... 
S4T: ...when a lot of people are happy some still feel sad... 
 
25.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jak reagować, kiedy dawni mistrzowie zachowują się jak dzieci... 
S4T: ... how to react when former masters behave like children... 
 
26.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...jak wyrażasz swoje wow dla samego siebie? 
S4T: ...how do you show your wow for yourself? 
 
27.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie kończy się granica Twoich wolnych wyborów? 
S4T: ...where's the end of your free choices space? 
 
28.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...śnijmy o naszych zmianach... 
S4T: ...let's have the night dreams about our changes... 
 
29.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...przystań, uspokój, pomyśl co ważne, wybierz inaczej... 
S4T: ...stop for a while, calm down, think about what is important, choose differently... 
 
30.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...kto wokół Ciebie dobrze dzisiaj doświadczył Twojej obecności? 
S4T: ...who did experience your today's presence in a good way? 
 
31.12.2014 
TSR NA DZIŚ: ...mniej, mniej, mniej... szukając tego co konieczne... 
S4T: ...less, less, less... looking for what is necessary.. 
 
1.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zamiast zmian pomyśl co chcesz kontynuować... 
S4T: ...instead of changing think about continuing... 
 
2.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nowy rozdział starej historii...jak będziesz go pisać? 
S4T: ...new chapter of the old story... and how are you going to write it? 

 
 La Valetta, Malta 
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3.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mówisz o szacunku, a jak to realizujesz? 
S4T: ...You speak about respect, so how do You "perform" respect? 
 
4.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...obserwowanie oznacza zbieranie danych... dopiero potem jest czas na 
przypisywanie znaczeń... 
S4T: ...observing means collecting data, later it's time for creating meanings... 
 
5.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nawet jeśli bardzo lubisz "drogę", masz jej przecież czasami dość... ważne, 
żeby na niej pozostać... 
S4T: ...even when you like "the road" very much, sometimes you're fed up with it... and it's 
still important to stay on it... 
 
6.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jaką część siebie chcesz zabrać ze sobą na bezludną wyspę? 
S4T: ...what part of You would You like to take with yourself to the desert island? 
 
7.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...cierpliwości, cierpliwości... realizuj plan... 
S4T: ...with patience, with patience... just continue your plan... 
 
8.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie są korzyści z tego jak jest teraz? 
S4T: ...what are the benefits of the current state? 
 
9.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co Ci pomaga pozostać "na drodze"? 
S4T: ...what does help You to stay on the track? 
 
10.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ... zasoby, deficyty, jako takie nie istnieją... coś staje się nimi w określonych 
okolicznościach... 
S4T: ...resources, deficits do not exists itself... something became resource or deficit in the 
very particular context... 
 
11.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak wykorzystać to co wiemy, na rzecz tego co chce klient? 
S4T: ...how can we utilize our knowledge to enhance achieving client's goals? 
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12.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...cisza, cisza... tam usłyszysz kolejne części siebie... 
S4T: ...silence, silence... That's the place of hearing much more of yourself... 
 
13.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...TSR, a jego opisy to dwa inne światy... 
S4T: ...SFT (or SFA) and it's description means two different worlds... 
 
14.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...pogadaj ze swoim Bogiem, jak możesz to zrobić... 
S4T: ...just talk to your God in what way you can do it... 
 
15.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zdolność do rozróżniania faktów od interpretacji, a następnie zdolność do 
różnorodnego przypisywania znaczeń, bywa cenna również w TSR... 
S4T: ...ability to distinguish facts from interpretations, and ability to create different meanings 
about particular situation, seems to be useful also within SFT... 
 
16.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...miło się zmęczyć w zdrowy sposób! 
S4T: ...it's nice to get tired in the healthy way! 
 
17.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...idąc za wczorajszym wpisem... naprawdę, jaki jesteś kliencie nie wie nikt, to 
prawda niepotrzebna wcale mi, twojemu terapeucie tsr! 
S4T: ...truly, nobody knows what you're like, my client, and such a true is useles for me, as 
your sf therapist! 
 
18.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dziwisz się? ...użyj wiedzy... 
S4T: ...are You surprised? ...use Your knowledge! 
 
19.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...umiesz ucieszyć się skrawkiem miłości? 
S4T: ...can You be happy with small pieces of love? 
 
20.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...opowiedz mi o takiej myśli, która czasem pojawia się w Twojej głowie na 
"chwilkę" i zaraz potem znika na dłużej, a mówi Ci "może pomyślisz o tym, żeby to 
zmienić?"... a "to" w tym pytaniu oznacza dowolną cząstkę Twojego życia... 
S4T: ...tell me about your thought, which comes to your mind sometimes just for a while and 
than disappeared for longer, and that thought says "could you consider changing that 
something somehow?"... and "that something" means some part of your life... 
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21.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak przejawia się Twoja znajomość TSR w prywatnym życiu? 
S4T: ...in what way is it observable in your private life, that you know SFA? 
 
22.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy coś rozumieć jako zasób ? 
S4T: ...when is it useful to see something as a resource? 
 
23.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w jakiej sprawie warto, abyś zastosował sugestię "Posłuchaj kogoś, kto 
myśli inaczej niż ty!!!" 
S4T: ...please find one case from Your life when it could be useful for you to follow 
suggestion "just listen to someone who thinks differently from You!" 
 
24.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jaki smak ma ta chwila? 
S4T: ...what's the taste of this moment? 
 
25.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jedno słowo.. to które niestety wypowiedziałeś... co wolisz następnym 
razem powiedzieć? 
S4T: ... just one word... unfortunately that one you said... what would you like to say next 
time? 
 
26.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tak późno, czy już ...coś zacząłeś lub skończyłeś ? 
S4T: ...so late or already ...You stopped or started something? 
 
27.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...proszę posłuchaj, jakiej zmiany oczekujemy od Ciebie? 
S4T: ...please, can You listen to what kind of change we expect from You? 
 
28.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak pięknie jest nie rozumieć, aby móc jakkolwiek rozumieć... 
S4T: ...it's so amazing not to understand, to be able to understand somehow... 
 
29.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie myśli wspierają to, żebyś sobie radził? 
S4T: ... what kind of thoughts do help you in coping with this issue? 
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30.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...z robienia czegoś przez chwilę, wynika wyłącznie tyle, że robiłeś to przez 
chwilę! 
S4T: ...the only conclusion on the basis of doing something for a while is that you were able 
to do so for a while! 
 
31.01.2015 
TSR NA DZIŚ: ...i co z tego, że wprowadziłem zmianę, skoro jest mi tutaj źle! 
S4T: ...so what that I've made that change! I'm feeling bad in this now! 
 
1.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...najgłupsza myśl która Ci przyszła na własny temat to... 
S4T: ...the most stupid thought which came to your mind about yourself was... 
 
2.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...najpierw posmakuj, potem decyduj... 
S4T: ...just let yourself to taste, than you can decide... 
 
3.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ... jak długo jeszcze zamierzasz na to czekać, zanim po to sięgniesz? 
S4T: ...for how long are You going to wait for it, before You'll take it? 
 
4.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co dobrego rozwijasz w sobie w tym tygodniu? 
S4T: ...during this week what good are you working on to develop 
 
5.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...masz potencjał - wow! pytanie, czy masz, gdzie go wykorzystać? 
S4T: ...so you've potential! The question is: have You got any place to use this potential? 
 
6.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...posłuchaj czasem co myślą inni! 
S4T: ...sometimes just listen to others! 
 
7.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w jakich warunkach potrafisz korzystać z tego co wokół Ciebie? 
S4T: ...what kind of circumstances helps you to utilize what's around you? 
 
8.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zjednoczeni w jednej modalności pomimo różnorodności "stylów, szkół"... 
taki stan rzeczy jest moją preferowaną sytuacją... 
S4T: ... diversity of sf "styles, schools" united within one modality... that's my very preferred 
situation 
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9.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...klienci mają własny wkład w swoje zmiany, podobnie, ja jako ich terapeuta... 
S4T: ...Clients have their own contributions in changing themselves, as well as, I've mine as 
a therapist 
 
10.02.2015 
TSR NA DZIŚ: .. jeśli chodzi o Twoją refleksję nad ideą, jakie ryzyko wnosi osobista 
znajomość z twórcą tej idei? 
S4T: ...what is the risk of having personal bond between you and creator of the idea, if you 
want to consider that idea? 
 
11.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ... jedna mamusia, jeden tatuś w ramach TSR, czy też jest ich trochę więcej? 
S4T: ...just one and the only mother and father of the SFBT or somehow just a little bit more? 
 
TSR NA DZIŚ: ...są trzy perspektywy: KLIENTA, innych, Twoja terapeuty. Możesz 
formułować pytanie o cud i szukać na nie odpowiedzi w tych trzech perspektywach. 
Podobnie jest z każdym innym TSR-owym pytaniem, punktem widzenia! 
S4T: ...There're three perspectives to consider - CLIENTS, others, therapist. And you can 
formulate MQ and the answer to MQ from that three perspectives! As well as any other sf 
question or statement! 
 
13.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...to co piszą i mówią "ludzie TSR -u" bywa piękniejsze od ich TSR -owej 
codzienności! 
S4T: ...what SFBT people write and say appeared to be more beautiful than their everyday sf 
actions! 
 
14.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak doświadczasz tego "lepiej" w Twoim ciele? 
S4T: ...how do you experience that "better" at your body? 
 
15.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...raczej sobie narzucasz TSR, czy też go do siebie adaptujesz? 
S4T: ...it's more about imposing SFBT on you, or rather adopting to you? What is your 
strategy? 
 
16.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nieprzyjemne bywa przydatne! 
S4T: ...unpleasant might be useful! 
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17.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmianę potrzebujesz wprowadzić z zewnątrz, czy też wydobyć z siebie? 
S4T: ...do You need to apply that change from outside or just elicit and amplify from inside of 
You? 
 
18.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy Ty krzyczysz do kogoś, a kiedy ktoś krzyczy do Ciebie - Czy 
odbierasz to tak samo? 
S4T: ...when You're yelling to someone, and when someone is yelling to You, means the 
same for You? 
 
19.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...udział mózgu terapeuty tsr w czasie spotkania z klientem wydaje się być 
mocno minimalizowany w stosunku do stanu "faktycznego":) 
S4T: ...SF therapist's brain contribution during therapy seems to be highly minimalized when 
compared with the "real" contribution! 
 
20.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak motywować do zmiany? Wow! Skąd wiesz, że należy do niej 
motywować ? 
S4T: ...how can I motivate client? Wow! How do You know that You should to do so? 
 
21.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mówisz klientowi o swoich myślach na temat jego zasobów? Jeśli tak, to 
może dziel się też innymi... 
S4T: ...do You tell to Your clients about Your thoughts about her/his resources? If yes, maybe 
consider to tell about other thoughts... 
 
22.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie coś jest... czy też, jak tego się doświadcza... 
S4T: ...what is the nature of something... or maybe how is it experienced... 
 
23.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tak było, czy też tak to pamiętasz? 
S4T: ..was it in that way, or You just remember in that way? 
 
24.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...klient ekspertem od swojego życia... szczególnie, kiedy na skutek bycia 
ekspertem, życie zaczyna bardzo boleć... 
S4T: ...client is an expert... particularly, when due to being such an expert, life starts to hurt... 
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25.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie nadzieje wiążesz ze sobą? 
S4T: ...what're Your hopes about yourself? 
 
27.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jaki masz wpływ na siebie? 
S4T: ...what's Your influence on yourself? 
 
28.02.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak rozpoznajesz, kiedy należy się poddać? 
S4T: ...how do you recognize time to give up? 
 
1.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w czym jesteś podobny do swojego wyobrażenia o sobie? 
S4T: ...what is similar between you and your imagination about yourself? 
 
2.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spojrzenie kogoś z boku bywa użyteczne! 
S4T: ...somebody's point of view can be useful! 
 
3.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kto czeka na Twoją zmianę? 
S4T: ...who's waiting for your change? 
 
4.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...doświadcz "momentu" przynajmniej parę razy dziennie! Tak, tak! Trzeba 
zwolnić! 
S4T: ...experience "that moment" at least a few times per day! Yes ;)! It takes to slow down!  
 
5.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...poznać... poza chęcią zmieniania!!! 
S4T: ...to get to know... Out of wish of changing !!! 
 
6.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spróbuj myśleć przez 15 minut o swoich zasobach! Potem spróbuj o nich 15 
minut komuś opowiadać! 
S4T: ...just try to think about Your resources for 15 minutes! After that try to talk to someone 
about that resources for the next 15 minutes! 
 
7.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zachować wspomnienie! Kogo? Czego? 
S4T: ...keep in memory! Whom? What? 
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8.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...KOBIETA!!! jak niesamowitym skojarzeniom sprzyja to słowo... 
S4T: ...WOMEN!!! what a tremendous meanings steam from that word... 
 
9.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co uważasz za stałe w sobie? 
S4T: ...what do You consider as constant at yourself ? 
 
10.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiedza jest istotnym elementem pracy nad zmianą! 
S4T: ...knowledge is important factor in change implementation! 
 
11.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy jesteś obok tygrysa pamiętaj o jego naturze! Tylko czy istota którą 
nazywasz tygrysem rzeczywiście nim jest? 
S4T: ...while You deal with tiger remember to mind tiger's nature! Anyway are You sure that 
the being You call as a tiger really is a tiger? 
 
12.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co widzisz w lustrze patrząc na siebie? 
S4T: ...what do you see in the mirror when you're looking at yourself? 
 
13.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tam gdzie moje deficyty, tam moje zasoby! 
S4T: ...where my deficits are, my resources are too! 
 
14.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...którą część siebie już lubisz, a którą chcesz polubić tak, jak tą pierwszą? 
S4T: ...what part of yourself have You liked already, and what part of yourself do You want to 
like as the first one? 
 
15.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jaki jest zestaw kolorów Twojej zmiany? 
S4T: ...what's the colors set of Your change? 
 
16.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...a wiec potrafisz wiele! Powiedz co to jest! 
S4T: ...so You can to do a lot! Please list that abilities! 
 
17.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jednym z mniej użytecznych określeń tsr jest to, że tsr polega na zadawaniu 
pytań! 
S4T: ...one of the less useful descriptions of the SFBT is that one which says that SFBT is 
about asking questions! 
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18.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kto dziś dobrze Ciebie doświadczył? 
S4T: ...who did experience you today in a good way? 
 
19.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Twoje "oczy"... to co widzą, jest prawie zawsze kwestią wolnego wyboru! 
Twojego wyboru! 
S4T: ...Your eyes! What eyes see is almost always the matter of the free choice! Your choice! 
 
20.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co usłyszałeś i dla kogo słuchasz? 
S4T: ...what have you heard? For whom have you heard? 
 
21.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...o czym warto pamietać następnym razem? 
S4T: ...what do You want to remember about next time? 
 
22.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zrób TO COŚ ... niech to będzie Twój dzień! 
S4T: ...DO THAT SOMETHING... make your day! 
 
23.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wygląda na to, że "rób co działa" w TSR, często zawiera dodatkowo "o ile 
pasuje do tradycji TSR" 
S4T: ...it seems to me that SF saying "do what works", often includes hidden additional 
meaning "as long as it suites SFBT tradition" 
 
24.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...smutno mi... i tak ma być! nie zadawaj pytań o zmianę! 
S4T: ...I feel sadness and let it be like that! don't ask question about any change!  
 
25.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mamy tyle wpływu ile powinniśmy mieć! Wiele razy nie wykorzystując w 
całości tego co mamy, chcemy więcej! 
S4T: ...we've as much influence, as we should! In many cases we want more of it, while we 
do not use fully existing influence! 
 
26.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...gdzieś jest Twoje marzenie! Pomyśl, jak wygląda! 
S4T: ...your dream is somewhere!!! Think, how it looks like? 
 
27.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmiana potrafi być bolesna;) ciesz się!!! 
S4T: ...change can be painful so be happy;) !!! 
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28.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...szkoda! mam zasoby! to zobowiązuje! 
S4T: ..it's a pity! I've resources! that's obligation! 
 
29.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...po co? ...i co? 
S4T: ...what for? ...and what? 
 
30.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiedzieć co robić, a to robić... pozostawiam bez komentarza! 
S4T: ...to know what to do, and to do that... well! no comments! 
 
31.03.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Mój Pacjencie.... Dziękuję że mówiłeś do mnie swoim milczeniem!  
S4T: ...My Client! Thank You for speaking to me through Your silence! 
 
1.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...to co odwlekasz tygodniami wymaga czasem paru minut działania 
S4T: ...things You've been postponing for weeks, sometimes require just a few minutes of 
action 
 
2.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...efekt, czy styl... czasem tylko taki dylemat pozostaje! (no i wiele zależy od 
tego jak definiujemy efekt) 
S4T: ...so called result, or the style... sometimes it's the only dillemma we can have! ( and a 
lot depends on how we define the result) 
 
3.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...umieranie, aby pozostać żywym! 
S4T; ...dying for staying alive! 
 
4.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...rozejrzyj się, zauważ... 
S4T: ...look around and notice... 
 
5.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ..."Jezus" ... Coś znaczy? 
S4T: ..."Jesus"...means anything? 
 
6.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...widzisz, jak myślisz... 
S4T: ...you see in a way you think... 
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7.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...pozostać na drodze! Czy to Twój wybór ? 
S4T: ...to stay on the track! Is it Your choice? 
 
8.04.2015 
TSR NA DZIŠ: ...nie wiedzieć wiedząc! 
S4T: ...to not know when You know! 
 
9.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ... Ty i Twoje imię! co to za historia? 
S4T: ...You and your name! what is the story about? 
 
10.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...żeby zobaczyć to czego się nie widzi ... 
S4T: ...for seeing what is not seen... 
 
11.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmiana polega czasem na uniknięciu zmiany! 
S4T: ...sometimes change is about avoiding change! 
 
12.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...podziękuj czasem za trudności! Sprzyjają rozwojowi! 
S4T: ...You can thank for difficulties! They support development! 
 
13.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak rozpoznajesz co działa? 
S4T: ...how do You recognize what is WORKING for You ? 
 
14.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...masz w sobie coś co sam uznajesz za chore ? 
S4T: ...is there anything You consider as something ill at You? 
 
15.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...można łatwo się usprawiedliwić mówiąc, że jest się jakimś! 
S4T: ...one can easily explain away own actions by saying "I'm such and such person"!  
 
16.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...aby wystartować potrzeba energii! 
S4T: ...one need energy for starting! 
 
17.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...porozmawiajmy o słodyczy porażki oraz goryczy zwycięstwa! 
S4T: ...let's talk for a while about sweetness of failure and bitterness of success! 
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18.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...są ludzie, którzy powinni żyć w zamknięciu na zawsze! 
S4T: ...there're people who should live being closed for ever! 
 
19.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...smak Twojego dzieciństwa... jaką niesie atmosferę? 
S4T: ...taste of your childhood... tell me about it's aura! 
 
20.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...doceniaj wszystko to czego brak może wprowadzić pogorszenie! 
S4T: ...appreciate all of the things which can cause fallof in case of their absence!  
 
21.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ... czwarta nad ranem... godzina samobójstw... a obok wschodzi słońce! 
S4T: ...4 o'clock in the morning... the hour of suicides... the sunrise is going on... 
 
22.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tęsknisz? 
S4T: ...do You miss? 
 
23.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czekasz na docenienie ze strony np. szefa? A sam siebie doceniasz? 
S4T: ...do you wait for appreciation from someone e.g from your boss? ...do you appreciate 
yourself on your own at the same time? 
 
24.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiesz, że chcesz inaczej, lecz robisz "po staremu"... co Cię zatrzymuje? 
S4T: ...you know that you want differently and still you do "it in old way" ...what does stop 
you? 
 
25.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jutro, a tym bardziej pojutrze jest niewiadomą, podobnie jak dziś, a także 
wczoraj... 
S4T: ...tomorrow and of course the day after tomorrow is unknown, just like today, and also 
yesterday... 
 
26.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tam gdzie Ty jesteś, tam są Twoje Anioły! 
S4T: ...everywhere You're, your Angels're with You! 
 
27.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...proszę, obserwuj swoje oczekiwania wobec klientów! 
S4T: ...please, observe your expectations of your clients! 
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28.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w kogo się wsłuchujesz? 
S4T: ...whom are You listening to? 
 
29.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ... co dziś było Twoim wolnym wyborem ? 
S4T: ...what was today for You like a free choice? 
 
30.04.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dobrze zmęczyć ręce zamiast uszu i gęby;) 
S4T: ...it's so good to have tired hands instead of ears and mouth;) 
 
1.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ... Ty i Twój tata... widzisz jakieś podobieństwo? 
S4T: ... You and your daddy... can you notice any similarities? 
 
2.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...pokaż zamiast opisywać! 
S4T: ...just perform instead of describing! 
 
3.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...budzisz się, żyjesz, zasypiasz, żyjesz... 
S4T: ...You're waking up, living, falling asleep, living... 
 
4.05.2015 
TSR: ...co chcesz, a co byś chciał? 
S4T: ...what do You want and what would You like to want? 
 
5.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmień parę słów w starej historii! 
S4T: ...just change a few words in the old story! 
 
6.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...złość jako prezent... 
S4T: ...anger as a gift... 
 
7.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...niechciane może stać się chciane! 
S4T: ...unwanted might become wanted! 
 
8.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czego potrzebujesz, żeby zachwycić się sobą? 
S4T: ...what do You need to adore yourself? 
 

 
 Baranovici, Bielarus 



 

© 2019. All rights reserved by Tomasz Świtek, www.centrumpsr.eu. Version released for private use only, to 

contribute to celebration of the First SF World Day, on May 3rd, 2019. 

 

44 
9.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ideał podziel na pół, połowę na cztery i na tym buduj oczekiwania ;) 
S4T: ...the ideal divide into two, the half divide into four and on that basis build expectations;) 
 
10.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zapomniana świętość... jakiś komentarz ? 
S4T: ...forgotten sainthood... any words on this? 
 
11.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakiemu Panu dzisiaj służy Twoja motywacja? 
S4T: ...just today to what master does serve Your motivation? 
 
12.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w jakiej sprawie, w jakim kierunku mam Cię "kopnąć w tyłek"? 
S4T: ...in what issue, in what direction should I "kick You in the ass"? 
 
13.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w ilu sytuacjach dziennie odczuwasz chęć żeby było coś inaczej? 
S4T: ...how many times per day do You experience wish of something to be different? 
 
14.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Ty, jako przyjaciel... jakich udzielisz sobie rekomendacji? 
S4T: ...You as a friend... what kind of recommendation can you give to yourself? 
 
15.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jaki jest Twój TSR NA DZIŚ? 
S4T: ...what is Your S4T? 
 
16.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...adoruj, podziękuj, poproś... 
S4T: ...adore, gratitude, ask for... 
 
17.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...coś doświadczanego, jako kajdany może być zaproszeniem do wolności... 
S4T: ...something experienced as a cuffs, may be freedom's invitation... 
 
18.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie było bezpieczne miejsce Twojego dzieciństwa? 
S4T: ...secure place of Your childhood - where was it? 
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19.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak traktujesz siebie? 
S4T: ...how do You treat yourself? 
 
20.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...coś co możemy nazwać Twoją "histerią"... jak tym wywierasz wpływ na 
innych? 
S4T: ...something we can call as Yours "hysteria" ...in what way do you influence other 
people "using hysteria"? 
 
21.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ciemna strona jasnej strony? 
S4T: ...dark side of the bright side? 
 
22.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...popatrz sobie w oczy, zamilknij, wytrzymaj;) 
S4T: ...look at Your eyes, stay silent, stand it;) 
 
23.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak dbasz o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z klientem? 
S4T: ...in what way do you care about your safety while working with a client? 
 
24.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co dobrego rozwija się w Tobie? 
S4T: ...something good what is developing into you? 
 
25.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem trzeba przestać chcieć, aby to co chciane przyszło samo! 
S4T: ...sometimes to let come to you, what you want to come, you need to stop want it!  
 
26.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ... tak zwane nie robienie zawsze oznacza zrobienia czegoś! 
S4T: ...so called not doing always means doing something! 
 
27.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...trudna sytuacja i spokój... kiedy to Ci się zdarzyło? 
S4T: ...difficult situation and staying calm... when does it happen to you? 
 
28.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Twój świat, a światy innych - to różne światy! 
S4T: ...Your world, and others worlds - means different worlds ! 
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29.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...coś na co narzekasz może pełnić przydatne funkcje! 
S4T: ...something You complain about might be somehow useful! 
 
30.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zacząć żyć, jak się chce! 
S4T: ...start to live as wanted! 
 
31.05.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak rozstrzygasz pomiędzy swoimi chceniami? 
S4T: ...how do You settle between Your wishes? 
 
1.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nie rozumienie sytuacji bywa trudnym doświadczeniem... 
S4T: ...not understanding of the situation can be difficult experience... 
 
2.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...po co zmiana ma być widoczna? 
S4T: ...change should be observable! What for? 
 
3.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...obserwuj nieznane! 
S4T: ...observe what is unknown! 
 
4.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...o czym dajesz świadectwo? 
S4T: ...about what do You bear witness? 
 
5.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ... po co więcej skoro można mniej? ...a też działa ;) 
S4T: ...what is the reason for more, when less is possible? ...and it works too;) 
 
TSR NA DZIŚ: ...po co mniej skoro można więcej? ...a też działa;) 
S4T: ...what is the reason for less, when more is possible? ... and it works too;) 
 
6.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nazwij coś jakoś, a takim się stanie! Być może wyłącznie dla Ciebie... 
S4T: ...name something somehow and it'll become like that! Maybe just for You! 
 
7.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie treści zawiera Twoja modlitwa i do kogo ją kierujesz? 
S4T: ...what's Your prayers content and to whom it's directed? 
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8.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...moje dzisiejsze myślenie o sobie częściowo jest wrogiem moich przyszłych 
zmian! 
S4T: ...my today's thinking about myself partially is the enemy of my future changes 
 
9.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...poznać zamiast zmieniać! 
S4T: ...to come to know instead of changing! 
 
10.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spróbować, czy może od razu zrobić! 
S4T: ...try or maybe just do! 
 
11.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jeden krok poza wyobrażenie o możliwościach! 
S4T: ...just one step beyond imaginations about Your possibilities! 
 
12.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ci co wprowadzają swoją prawdę, jako rewolucję w opozycji do uprzedniej, 
"tradycyjnej" prawdy potrafią popadać w stan dużo większej dogmatyczności od 
propagujących prawdy tradycyjne! Czasem tak się dzieje w ramach TSR 
S4T: ...those who introduce their new true, as a kind of oppositional revolution, starts to be 
much more narrow minded about that new true, that those from traditional true! That's 
happen also within SFBT! 
 
13.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...każdy punkt widzenia można uzasadnić! Martwię się klimatem ustalonych 
prawd w ramach TSR! Za dużo uzasadniania, za mało kwestionowania! 
S4T: ...You can justify every perception! I do worry about atmosphere around established sf 
truths! Too much confirmations, not enough questioning! 
 
14.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...koniec lub mniej czegoś to początek lub więcej czegoś innego... a jednak 
czasem bardziej cieszy koniec, mniej niż początek, więcej! 
S4T: ...the end or less of something means begining or more of something different. anyway 
at least sometimes one can be happy much more because of the end or less than because 
of begining or more! 
 
15.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nazwij jedno słowo, które czyni dla Ciebie różnicę! 
S4T: ...name just one word, which makes change for you! 
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16.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmiana poza jej rozumieniem ! 
S4T: ...change beyond it's understanding! 
 
17.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...a co jeśli nie? 
S4T: ...what if not? 
 
18.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...bywa że doświadczenie zmiany pomaga zrozumieć, że chcemy tego co było 
wcześniej! 
S4T: ...sometimes experiencing change helps to realized that we do want to come back to 
the prior situation! 
 
20.06.2015 
TSR NA WCZORAJ: ...wybaczcie, wczoraj dział się pierwszy dzień konferencji PSTTSR! 
Tam zostawiłem siebie w całości! 
S4Yesterday: ...sorry Folks! Yesterday was the first day of our SF Polish Association 
conference in Torun. I just invested all of me there! 
 
TSR NA DZIŚ: ...wybory są codziennością! 
S4T: ...making choices is the everyday's matter! 
 
21.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...tęsknisz za inaczej, a żyjesz, jak żyjesz... 
S4T: ...you miss difference, anyway you live as you live... 
 
TSR NA DZIŚ: ...ile pokoleń mnie we mnie musi przeminąć, żeby mogły pojawić się te 
bardziej chciane pokolenia? 
S4T: ...how many generations of me in me have to pass away, to make space for those more 
wanted generations of me to come? 
 
22.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w wielu sytuacjach chronienie przed doświadczaniem, to okradanie z 
rozwoju! 
S4T: ...in many cases so called protecting from experiencing means stealing possibilities of 
development! 
 
23.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Ty jako anioł pokoju ? Tato ;) 
S4T: ...You as an angel of peace? Daddy;) 
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24.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakkolwiek wyraź zamiast mówić! 
S4T: ...somehow express instead of telling! 
 
25.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...cieszenie się sobą w kształcie "na dziś" może osłabiać determinację do 
zmian;) 
S4T: ...being happy with today's own shape may weaken personal determination for change;) 
 
26.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie warto się wycofać, żeby wejść w inne miejsce? 
S4T: ...where, in what is it worth to step back, to step in at some different place? 
 
27.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nawet o dobrych pomysłach łatwo jest zapomnieć;) 
S4T: ...it's easy to forget even about good ideas  ;) 
 
28.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ból jest sygnałem! Jak go wykorzystujesz ? 
S4T: ...pain is a signal! How do You utilize it ? 
 
29.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...poszukaj różnicy w rozumieniu! 
S4T: ....look for a differences in understanding ! 
 
30.06.2015 
TSR NA DZIŚ: ...do tej pory jakoś przetrwałeś! Jak to zrobiłeś? 
S4T: ...as for today You survived Your life somehow! How did You do that? 
 
1.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...rozważ ciemną i jasną stronę słońca! 
S4T: ...consider dark&bright side of the sun! 
 
2.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dziecko mówi "lód, kot" - ciekawe co ma na myśli! 
S4T: ...child is saying "ice, cat" - it's interesting what means by that! 
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3.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem brak symptomu jest integralną częścią procesu choroby, a w TSR 
POMYŁKOWO NAZWIEMY TO WYJĄTKIEM, przejawem zdrowia! 
S4T: ...sometimes temporary lack of the symptom is the integral part of the illness, and in 
SFBT we can misunderstand that and call it exception, health symptom! 
 
4.07.2015 
TSR NA DZIŚ: (zasłyszany) Zamiast mówić swojemu Bogu, jak wielkie masz problemy, 
opowiedz tym problemom, jak wielkiego masz Boga! 
S4T: (I've heard it somewhere) ...instead of talking to Your God about big problems You have, 
tell Your problems how great is Your God! 
 
5.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...łatwo jest "ukrzyżować" drugiego człowieka, gwoździami własnego 
cierpienia... 
S4T: ...it's easy to crucify someone with nails made from own suffering... 
 
TSR NA DZIŚ: ...które z własnych deklaracji, które składasz na co dzień i od święta, 
realizujesz w znacznym stopniu, powiedzmy w .... %? 
S4T: ...which of your declarations, you express during your life, have you followed 
substantially in practice, let's say in ...... %? 
 
TSR NA DZIŚ: ...które ze swoich marzeń, chcesz kontynuować, a nie realizować... 
S4T: ...which of your dreams would you like to dream about rather than achieving them! 
 
6.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...poszukiwanie bez znajdowania też ma sens! 
S4T: ...searching without finding has it's own sense anyway! 
 
7.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmiano dziej się szybciej... 
S4T: ...change please come faster... 
 
8.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co i jak zrobisz inaczej choćby raz! 
S4T: ...what and how will You do differently even just once! 
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9.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiedza o zjawiskach nazywanych patologicznymi potrafi tak pięknie pomóc 
choć częściowo rozumieć zjawiska w człowieku! 
S4T: ...knowledge collected about phenomenons called pathological, can support 
understanding of these human's phenomenons! 
 
10.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...szczęście pomimo trudności, cierpienia...! 
S4T: ...happiness despite troubles, suffering...! 
 
11.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w życiu sprawdzasz tylko jedną ścieżkę - tą którą idziesz! Reszta pozostaje 
nieznana ! 
S4T: ...during Your life You're about checking out just one path - that one You're just on! All 
others are unknown! 
 
12.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w trakcie tworzenia utworu zasady, które zakładają, która nuta powinna być 
po której nucie, zabijają muzykę! 
S4T: ...during music creation rules which implies which notes should follow which notes just 
kill music! 
 
13.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...przez 60 dni codziennie zasypiaj myśląc o swoich zasobach...ponieważ to 
praktyka czyni mistrza! 
S4T: ...think about your resources just before falling asleep for 60 coming days... practice 
makes perfect! 
 
14.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co możesz zrobić dziś zrób kiedyś! To czasem działa ;) 
S4T: ...what You can do today postpone until someday ! It does work sometimes ;) 
 
15.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...cieszyć się każdym doświadczeniem... trzeba być szalonym! 
S4T: ...be happy with every experience... one must be crazy for that! 
 
16.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem, kiedy spodziewasz się gorzej, jest całkiem dobrze.. bywa jednak i 
odwrotnie! Warto mieć dystans do własnych percepcji! 
S4T: ...sometimes you expect to be worst and it appears to be quite good... and sometimes 
it's contrary! It's useful to maintain a healthy distance from oneself! 
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17.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...strategia "na ostatnią chwilę" pokazuje potencjał motywacji! 
S4T: ...strategy "to the last minute" shows the power of motivation! 
 
18.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...terror przyjemności! Jak sobie z nim radzisz? 
S4T: ...pleasure's terror! How do You cope with it? 
 
19.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...serce potrafi zastąpić umiejętności! 
S4T: ...heart for something can replace skills! 
 
20.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dorośli! A tyle w nas dziecinności, choć zbyt mało dziecka! 
S4T: ...adults! So much childish, not enough child inside! 
 
21.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak reagujesz, kiedy chcesz skręcać w lewo, a skręcasz w prawo? 
S4T: ...what is your reaction on turning right while you wanted to turn left? 
 
22.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak to osiągnąć, żeby część tego co chciane stało się niechciane. 
S4T: ...how can I change wanted things into unwanted? ....mean just part of them! 
 
23.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co będzie stanowiło o wartości Twojego dzisiejszego czasu w roku 2068? 
S4T: ...in the year 2068 what will create value of your today's time? 
 
24.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...za dużo czegoś to i ... Oj, lecz kiedy jest za dużo? 
S4T: ...too much of something means... Oh! When is too much? 
 
25.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiele razy zrozumienie "dokąd i po co" może odbyć się wyłącznie poprzez 
powrót do początku... 
S4T: ...many time understanding "where to and what for" might be possible only by returning 
to the beginning... 
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26.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmieniając bieg rzeczy warto zdawać sobie sprawę z różnorodnych 
konsekwencji takiej zmiany... 
S4T: ...changing thing's order it might be useful to be aware of very different consequences 
of such change... 
 
27.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ogólnie to kochasz, w tej chwili nienawidzisz i wiesz, że to mija!  
S4T: ...generally You do love, just now You hate and You know it'll go away!  
 
28.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jedyne co jest możliwe to wykorzystanie możliwości... po prostu tyle 
możesz... 
S4T: ...utilization of the possibilities is the only possibility... that's what you can! 
 
29.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...każdy dzień niesie wybory... każdy wybór niesie konsekwencje... część z 
nich jest nieprzewidywalna... 
S4T: ...each day means choices... each choice means consequences... part of them is 
unpredictable... 
 
30.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ...każdy z nas doświadczył przeszłości, która jest przyszłością!  
S4T: ...each of us have experienced past, which is also future! 
 
31.07.2015 
TSR NA DZIŚ: ....wolność jest stanem zniewalających wyborów... im bardziej wolny, tym 
mniej możesz mogąc więcej! 
S4T: ...freedom is the state of enslaving choices... Becoming more and more free, You can 
less while You can more! 
 
1.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakże często ciało może mniej niż serce i rozum zachciały;) 
S4T: ...in many cases body can perform less than heart and mind would love to like;) 
 
2.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Twoje prawdziwe imię? To które dobrze Cię określa! 
S4T: ...Your true name ? That one which defines You well! 
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3.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...chcenie jest blisko chciejstwa! 
S4T: ...wanting is close to greediness! 
 
4.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...małe dobro, które dziś pomyślałaś ? 
S4T: ...small goodness You were thinking about today? 
 
5.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...rozpoznaj działania konieczne i te wykonaj! Resztę zaniechaj, albowiem 
każde działanie zmienia stan istniejący! 
S4T: ...those actions which can be considered as necessary should be performed! All others 
should be avoided since all of them are changing existing state of things! 
 
6.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...chcieć mniej jest pewniejszą drogą do szczęścia, niż chcieć więcej! 
S4T: ...the more efficient way to happiness is rather to want less than to want more!  
 
7.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...abrakadabra i co byś chciał wyczarować? 
S4T: ...abracadabra & what would You like to conjure up? 
 
8.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak zmienia się Twoje myślenie w zależności od okoliczności? Czy któreś z 
tych myśleń jest bardziej prawdziwe? 
S4T: ...in what way is your thinking changing in relation to circumstances? Any of that 
thoughts are more true? 
 
9.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wystarczy upał, żeby inaczej reagować! ...a co dopiero gorączka 
emocjonalna! 
S4T: ...heat waves are sufficient to cause different reactions! ...let alone emotional fever!  
 
10.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nowy dzień szansą na nowy kształt, choćby zmodyfikowany!  
S4T: ...new day as a chance for a new shape, at least modified one! 
 
11.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dla jednych uczeń, dla innych mistrz! W czym to Ciebie dotyczy? 
S4T: ...for some apprentice, for others master! In what way is it about You? 
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12.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak bardziej wydobyć dobro z siebie, jeszcze przed śmiercią? 
S4T: ...how could we bring out more goodness from ourselves, before our death? 
 
13.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak przygotowujesz siebie na to, że się nie uda? 
S4T: ...how do you prepare yourself for the failure? 
 
14.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy masz wszystkiego dość, jak reagujesz na tych, którzy mówią, że 
wszystko będzie dobrze? 
S4T: ...when you're fed up of everything, what is your reaction to those who say that 
everything gonna be ok? 
 
TSR NA DZIŚ: ...najwspanialszy moment człowieczeństwa w Twoim wykonaniu? 
S4T: ...the greatest moment of Your humanity in Your actions? 
 
15.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dla kogo stanowisz ostoję? 
S4T: ...for whom are You like an anchor? 
 
16.08.2015 
TSR NA DZIŚ: W imię .... i ..... i ......! .....! Jak Ty wypełniasz te wolne miejsca... do czyjego 
imienia się odwołujesz? 
S4T: In the name of the ..... and the... and the .....! ......! How do you fulfill that empty places? 
To what name do you refer to? 
 
17.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie widać Twoje dbanie o samą siebie? 
S4T: ...where your care about yourself can be noticed? 
 
18.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w wielu sytuacjach "chcieć czegoś" to za mało, żeby mieć do tego prawo!  
S4T: ...in many circumstances just to want something is not enough to have the right to that 
something! 
 
19.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...dobre słowa, które trudno Ci wypowiedzieć ? 
S4T: ...good words which are hard to say for you? 

 Toruń, Poland 
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20.08.2015  
TSR NA DZIŚ: ...jesteś wyjątkowy, lecz w tej wyjątkowości pozostajesz człowiekiem z 
licznymi podobieństwami do innych... wiec możesz śmiało korzystać z ich doświadczeń i 
kreatywnie je adaptować! 
S4T: ...you're exceptional as a human being, but still you're similar with many things to other 
human beings... so be brave and use others people experience and use it in creative way!  
 
21.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...iluzja substancji, a substancja w swej istocie, to jak iluzja szczęścia, a 
szczęście w swej prawdziwej naturze! 
Jak Ty odróżniasz iluzję czegoś od rzeczywistości? 
S4T: ...substance illusion and substance in its nature, are like happiness illusion and real, 
pure happiness? How do You recognize illusion of something from that something ? 
 
22.08.2015  
TSR NA DZIŚ: ...czasem krok wstecz bywa krokiem do przodu! Kiedy tak było u Ciebie? 
S4T: ...sometimes step back could be considered as a step forward ! When did it happen to 
You ? 
 
23.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy ostatnio miałeś okazję do dobrej zmiany, a bardzo niechcianej? ...i co 
było dalej? 
S4T: ...when was last time that you had a chance for a good change, anyway very unwanted 
one? ...what happened? 
 
24.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakiego dobra masz za dużo ? 
S4T: ...what kind of goodness have You got too much? 
 
25.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mówić, a robić - to jest różnica! ...a jak Ci to wychodzi? 
S4T: ...to talk about or to do - that's a difference! ...what is Your experience? 
 
26.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie to dobro, a jakie zło!!!! ...kiedy i o czym tak myślisz? 
S4T: ...it's so good, and so bad at the same time! ...when do You think in such a way about 
something? 
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27.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...TSR - unikalne miejsce na świecie, gdzie to co może, a wręcz musi być 
uznawane za "chore" będzie funkcjonować i będzie adorowane, jako zdrowie psychiczne! 
...ech! szkoda gadać! 
S4T: ...SFBT - the unique place on the Earth where, where things which could and indeed 
should be treated as an "illness" will be treated and adore as a sanity! ugh! ...sometimes 
have feeling that it's not worth to talk about! 
 
28.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jeden nawyk, który chcesz zamienić na inny to... 
S4T: ...one habit you want to transform into different is.... 
 
29.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...to co odchodzi widocznie musiało odejść, a to miejsce zawsze zostaje 
zajęte czymś innym - a mimo to, czasem i tak doświadcza się pustki! 
S4T: ...same "things" obviously have to go away, and that empty place is always replaced by 
something - anyway sometimes one still experience emptiness! 
 
30.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem szukamy pomocy ponieważ czegoś nie mamy, a potem bo już to 
mamy! Brak oraz obecność czegoś niesie swoje wyzwania! 
S4T: ...sometimes we're looking for help because we haven't got something, and later we do 
the same because we already have it! Absence and presence of something brings specific 
challenges! 
 
TSR NA DZIŚ: ...jeśli słuszność mierzysz ilością aplauzu, bardzo zwracaj uwagę na to, kto 
siedzi na widowni! 
S4T: ...in case you want right choices evaluate by the audience applause, pay a lot of 
attention who is there in the audience! 
 
31.08.2015 
TSR NA DZIŚ: ...myśląc o sobie w różnych rolach życiowych, przy której z nich postawisz 
znaczek ***** (niczym pięciogwiazdkowy hotel)? 
S4T: ...while considering yourself in different life roles, to which are you ready to assign ***** 
certification (just like five stars hotel)? 
 

 
Kraków, Poland 
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1.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spędzanie czasu z Thoraną i Victorem Nelson samo w sobie jest lekcją 
TSR! 
S4T: ...spending common time with Rana & Vic Nelson is a pure lesson of SFBT;) 
 
2.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nigdy nie wiesz, kiedy przylecą Anioły? ...kiedy przyleciały ostatnio? 
S4T: ...you never know the time of Angel's arrival? ...when did they arrive last time? 
 
3.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...współkonstruować, to dużo więcej niż wyłącznie pytać! 
S4T: ...co-construct means much more than just ask questions! 
 
4.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...TSR powstawał poprzez kreatywne wykorzystanie tego co przychodziło od 
klientów! Tak, było z pytaniem o cud... Lecz co dalej... jak już raz kreatywnie coś złapałeś w 
kontakcie, to potem wystarczy już powtarzać? Czy może porzucić powtarzanie na rzecz 
kolejnej kreatywności? Gdzie jesteś pomiędzy tymi możliwościami? Jeśli przed spotkaniem 
znasz strukturę rozmowy z klientem prawdopodobnie "umarłeś"! 
S4T: ...somehow we can say that SFBT had been created through creative utilizations of 
clients as a source! That's what happened with developing Miracle Question! ... so far so 
good! what's next? When you already did something in creative way (eg created MQ), should 
You just repeat, because it was useful... or maybe do You need to stick to creativity and look 
for new possibilities? where're you between that options? Let's say, if before meeting with the 
client you are pretty sure about conversation structure, probably you already "died"!  
 
5.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w Tobie jest inspiracja, jak wykorzystać nasz wspólny potencjał! 
S4T: ...there's inspiration within You, how to utilize our resources! 
 
6.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...najpierw czekasz na deszcz, a kiedy już przychodzi...? 
S4T: ...first you wait for the rain, and when it comes...? 
 
7.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...najpierw ryzykowne wybory, potem minimalizowanie strat! ...masz taką 
historię o sobie ? 
S4T: ...first risky choices, than loss reduction! ...any personal story about it? 
 
8.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie zmiany w innych mogą sprzyjać zmianie w Tobie? 
S4T: ...in what way Your changes could be supported by other's change? 
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9.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...doświadczasz, próbujesz rozumieć i opisujesz, a rozumiejąc i opisując 
współtworzysz to czego doświadczasz! 
S4T: ...You experience, than You try to understand and describe... the way You try to 
understand and describe co-creates Your experience! 
 
10.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co robisz, a myślisz, że tego nie umiesz? 
S4T: ...what do You do, and at the same time You think, that You cannot do that? 
 
TSR NA NOC: ...gdyby życie układało się wyłącznie wg moich chceń, dzisiaj byłbym 
gdzieś...na pogorzelisku chyba! 
Situations4night: ...if my life goes exclusively along my wishes, today I would be 
somewhere.... probably on conflagration! 
 
11.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakże często nastawienie "więcej, więcej..." warto pozostawić zmieniając 
wyłącznie przedmiot pragnienia! 
S4T: ...let's keep that "more & more ..." attitude, just change subject of desire! 
 
14.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...uważaj do czego się przywiązujesz... 
S4T: ...pay attention to what You're attaching to... 
 
15.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ktoś myśli i myśl wyraża słowem, Ty czytasz lub słyszysz i słowa rozumiesz 
po swojemu, a wydaje Ci się, że dotykasz myśli, znaczeń drugiego człowieka! Taka iluzja! 
S4T: ...someone thinks something and describe thoughts with words, You read or hear 
words, and You understand them in Your way, but You think You sense thoughts, meanings of 
that person! Such illusion! 
 
16.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy zasypiasz to gdzie chcesz się obudzić? 
S4T: ...while You're falling asleep, where would You like to wake up? 
 
17.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zanim pójdziesz za pierwszym chceniem przynajmniej nazwij drugie!  
S4T: ...before following Your first wish, at least name second one! 
 

 
Tossa de Mar, Spain 
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18.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wypowiedz jedno dobre słowo... nie czekaj na efekt! Sens jest w 
wypowiedzeniu tego słowa! 
S4T: ...say just one good word ...don't wait for results! Saying that word means sufficient 
sense itself! 
 
19.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...opisywanie czegoś czego się nie doświadczyło brzmi wątpliwie!  
S4T: ...describing something you've never ever experienced sounds doubtful!  
 
20.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak wiele znaczy obecność właściwej osoby! 
S4T: ...assistance of the right person is so essential! 
 
21.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wprowadzanie zmian, a ich utrzymanie często wymaga innych zasobów!  
S4T: ...implementing change, and its maintaining often requires different resources!  
 
22.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co robisz ze swoimi chęciami zmieniania innych? 
S4T: ...what do You do with Your wishes to change other people? 
 
TSR NA DZIŚ: ...czekanie na coś potrafi być łatwiejsze niż to co dzieje się, jak już się 
doczekasz! Masz takie doświadczenie? 
S4T: ...waiting for something might be easier from facing that something in real life! Have You 
got such experience? 
 
23.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...starasz się, działasz, udaje Ci się nawet na 90%, lecz potrzebne było 100%! 
Jak wtedy reagujesz? 
S4T: ...You're trying hard, You're successful even in 90%, but only 100% would be sufficient 
to pass! How do You react? 
 
24.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak pracujesz w ramach TSR? Robię "to"! Czyli co? Właśnie "to"! Pamiętaj, 
każdy opis deformuje! 
S4T: ...how do You work within SFBT? I do "it"! Means what? Just "it"! Remember - each 
description deforms! 
 
TSR NA DZIŚ: ...pomiędzy hedonizmem, a ascezą ... jak wygląda Twoje funkcjonowanie ? 
S4T: ...between hedonism and asceticism ... how is Your functioning? 
 

 Malta 
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25.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mniej czegoś zawsze oznacza więcej czegoś innego! No i taki to 
minimalizm ;) 
S4T: ...less of something always means more of something different! Such minimalism! 
 
26.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...krytyczne myślenie to również myślenie w kategorii zasobów! 
S4T: questioning (critical) way of thinking is also thinking about resources!  
 
27.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czemu teraz, a nie potem? 
S4T: ...why now, not later! 
 
28.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...łatwo stać się więźniem opisów! 
S4T: ...it's so easy to become the prisoner of the descriptions! 
 
29.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...chciałoby się pokoju, a przychodzi żyć w konflikcie! ...jak żyć? 
S4T: ...one would love to live during peace, but one has to live during conflicts! How should 
one live? 
 
30.09.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach polega na asystowaniu 
klientowi w przejściu od niechcianej lub mniej chcianej sytuacji w kierunku chcianej lub 
bardziej chcianej sytuacji, a co jest zależne od wyboru klienta w aktualnym dla klienta 
kontekście. Zmiana ta odbywa się na podstawie każdego możliwego oraz potencjalnie 
użytecznego źródła zasobów, z pierwszeństwem dla tych wynikających z doświadczenia 
klienta, a następnie źródeł dla klienta zewnętrznych! 
S4T: ..SF is about assisting clients in shifting from unwanted or just less wanted situation 
toward wanted or just more wanted situation which is the matter of her/his choice in certain 
circumstances on the basis of every possible and potentially useful resources, giving priority 
to client's experience but also utilizing external ones! 

 
 Near Komorów, Poland 
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1.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zaraz spotka Cię okazja do zrobienia czegoś dobrego! Zauważ to! 
S4T: ....in a minute You'll have chance to do something right! See it! 
 
2.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jeśli miałbym wybrać, dobrą zmianę zachowania, czy dobrą zmianę 
myślenia... wybrałbym zmianę myślenia! 
S4T: ...if I had to choose between right change of doing, or or right change of thinking, I 
would choose thinking! 
 
3.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...obyś umiał tak samo skutecznie, jak mówisz "to cieniem się kładzie", mówić 
i myśleć "to dobrze rozjaśnia sytuację"! 
S4T: ...wish You the same ability, as You say that something overshadow situation, to say 
that something brighten up situation! 
 
4.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jak będzie działał Twój upgrade? 
S4T: ...in what way will work Your upgrade? 
 
5.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mówisz/myślisz, że ktoś jakiś jest? Musisz wiele wiedzieć, żeby tak mówić! 
S4T: ...so You say/think that someone is so ...? You must know a lot to say so!  
 
6.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zmianę możesz zacząć od oddechu! 
S4T: ...You can start You change from breath! 
 
7.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy Twoją obecność można rozważać jako deficyt? Wycofasz się? 
S4T: ...when Your presence can be considered as deficit? Will You step back? 
 
8.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jesteś, czy też się stajesz? 
S4T: ...You are, or You are becoming? 
 

 
 Paris, France 
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9.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wiedzieć co dobre na poziomie wartości, a wiedzieć co dobre w danym 
momencie życia, wydaje się innym wiedzeniem! 
S4T: ...to know what's right on the value's level and to know what's right in the very particular 
life's situation, seems to be different types of knowing! 
 
10.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...raz na tydzień rozważ punkt widzenia niewygodny dla "Ciebie dzisiejszego", 
na rzecz "Ciebie przyszłego"! 
S4T: ...once a week consider point of view uncomfortable for "You from today", on the behalf 
of "You from tomorrow"! 
 
11.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem zmianę wprowadza zwykłe wymycie włosów! ...a jednak czasem to 
dla niektórych, jak wyprawa w góry! 
S4T: ...sometimes change can be influenced just by washing hairs! ...anyway sometimes for 
some people it's like going to the mountains! 
 
12.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nie płacz, nie uśmiechaj się, itd. ...pomiń ""nie"...żyj życie! 
S4T: ...do not cry, do not smile, do not ... just skip "not"...live Your life! 
 
13.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spojrzyj wokół, zobacz odbicie w lustrze... co łączy Cię z Twoimi rodzicami? 
S4T: ...look around, see you at the mirror... what are connections between you and your 
parents? 
 
14.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...wmawianie komuś, że zmiana zależy wyłącznie od niego... niektóre osoby 
wepchnęło w jeszcze większą depresję! 
S4T: ...persuading someone that change depends only on her or him... some persons were 
pushed into heavier depression by this! 
 
15.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy pracujesz z innymi nad zmianą ...sam też bądź w procesie zmiany! 
S4T: ...while working on changes with others keep working on your own change!  
 

 
 LA, California, USA 
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16.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...a gdybyś się przywitał z tym z czym chcesz się pożegnać? 
S4T: ...maybe you can say hello to something you want to say goodbye? 
 
17.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zdążyłeś już zauważyć, że poglądy Ci się zmieniają, a przekonanie o racji 
trwa w Tobie niezmiennie? 
S4T: ...did you notice that your points of view were changing a lot, but the confidence of 
being still right was permanent? 
 
18.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...skupiając się na życiu przeciwko czemuś, żyjesz w mentalnej relacji z tym 
czymś! 
S4T: ...when your life is focused on being against something, you're in mental relationship 
with that something! 
 
19.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nazwij swoje oczekiwania wobec klientów, a potem idź się leczyć! 
S4T: ....precise your own expectations about clients and then go and find proper treatment 
for you! 
 
20.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...proszę myśl... lecz myśl użytecznie... wzbij się na poziom autokrytycznego 
myślenia! 
S4T: ...please think... think in a useful way... go high toward level of self critical thinking!  
 
21.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...opisując deformujesz... każde rozumienie to deformacja... podkreśla coś, 
pomija resztę! 
S4T: ...when you describe you deform... each understanding is deformation... it's stress 
something, but the rest tends to be discounted! 
 
22.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...umrzesz i wtedy zrozumiesz! ...a co zrozumiałeś zanim umarłeś? 
S4T: ...you'll die and than you'll understand! ...what have you understood before you've died? 
 
23.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...słowa ranią? ...zależy co słyszysz kiedy coś słyszysz! 
S4T: ...do words hurt? ...it depends on what you hear when you hear something! 
 

 
 Aruba 
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24.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...w technice skalowania "2" to może być więcej niż "8"! ...ot taka 
matematyka! 
S4T: ...in scaling "2" could be more than "8"! ...such math! 
 
25.10.2015 
TSR NA DZIŚ: przynajmniej czasami ...lepiej pachnieć jakimś żarciem... niż śmierdzieć tsr-
em... 
S4T: ...at least sometimes ...it's better to smell like some food ... than to stink like SFA... 
 
26.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co się w Tobie zmieniło dzięki TSR? 
S4T: ...what are your changes connected with knowing SFBT? 
 
27.10.2015 
TSR NA DZŚ: ...w TSR do tego stopnia mieliśmy skupić się na rozwiązaniach, że słowo 
problem uczyniliśmy często pojawiającym się słowem w opisie metody: rozmowa poza 
problemem, relacje terapeutyczne w zależności, czy, kto i jaki ma problem, cud polegającym 
na tym, że problem który sprowadza znika..., lub samo pokazywanie problemu w dychotomii 
do rozwiązania... a przecież "problem" to imię przypisywane czemuś i można w ramach 
opisu metody doprowadzić do "śmierci problemu" podobnie, jak kiedyś uśmierciliśmy opór, 
przypisując inne imię do zjawiska.... 
S4T: ...in SFBT we're so eager to focus on solutions, that we created the word "problem" as 
constant part of our approach's description: problem free talk, therapeutic relationships which 
are connected with idea: if, who, what kind of problem refers to, in the MQ "and the problem 
which brought you today disappear", or just showing problem in dichotomy with solutions... 
and we can remember that "problem" is just a name given to something, so within our 
approach's description we can easily come to "death of problems", as it happened before 
with "death of resistance", only by giving different name to existing phenomenon... 
 
TSR NA DZIŚ: ...niech żyje "śmierć oporu" .... niech żyje "śmierć problemu" ... niech żyje 
"śmierć rozwiązań"... 
S4T: ...Vive la "death of resistance" ...vive la "death of problems" ...vive la "death of solutions" 
 
28.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...skoro tyle rzeczy, spraw ma "umrzeć" ...to powstaje pytanie co ma żyć? 
...moja osobista praktyka skupia się na - niech żyją "sytuacje"... 
S4T: ...if so many things are supposed to "die" ...so the question is about things which are 
supposed to live! ...my practice is focused on - vive la "situations"... 
 

 
Poznań, Poland 
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29.10.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakie sytuacje?... obecne sytuacje... preferowane sytuacje... oraz te 
"wyjątkowe" z przeszłości! 
S4T: ...what kind of situations? ...current situations ...preferred situations ... and "data" 
situations" from the past! 
 
31.10.2015 
TSR NA WCZORAJ: ...czego nie znasz, a jakoś na to czekasz? 
S4Y: ...what is unknown for you but somehow waited? 
 
TSR NA DZIŚ: ...Twoja wolność podobno jest tam, gdzie Twoje wybory! Cóż z tego skoro 
wiele wyborów zniewala! 
S4T: ...your freedom is there where your choices are! So what? So many choices captivate!  
 
1.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...podziel się, podziel się sobą z kimś - zapytaj jednak, czy ten ktoś tego chce! 
S4T: ...share, share yourself with someone- please check out whether sharing is wanted! 
 
2.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co robisz "nienormatywnego", a bardzo użytecznego? 
S4T: ...what do you do what is "non normative", but very useful? 
 
3.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zrezygnuj z opisywania natury kogoś, czegoś na rzecz doświadczania i 
opisu doświadczania... doświadczanie, nie daje podstaw do wypowiadania się o naturze!  
S4T: ...give up describing nature of someone, something, focus on experiencing and 
experience's descriptions... experiencing is not sufficient for nature's describing!  
 
4.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy grasz, graj tym co masz... 
S4T: ...while you play, use what you've... 
 
5.11.2015 
TSR NAD DZIŚ: ...jak to będzie, jak będzie coraz gorzej? Kiedy zadasz takie pytanie w TSR? 
S4T: ...how is it gonna to be, when things will be going down? When will you ask such 
question in SFBT? 

 
Jura, Poland 
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6.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy i w jaki sposób to co nazywasz swoją wadą przynosi Ci korzyści? 
S4T: ...when, in what way "things" you call as your deficits bring you some profits? 
 
7.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...myśl w jaki sposób opisujesz świat, ludzi... 
S4T: ...think about the way you describe world, people... 
 
TSR NA DZIŚ: ...częściej lub rzadziej sami wsiadamy na życiowego rollercoastera kreując 
znaczenia zapewniające jazdę bez trzymanki! 
S4T: ...less or more often we get in life's roller coaster by creating meanings which are direct 
way to roller coaster ride! 
 
8.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...spróbuj opisać swoje funkcjonowanie, kiedy choć troszkę będziesz się 
odnajdywać w tym, że będzie coraz trudniej! 
S4T: ...try to describe your functioning, which will show you that you cope somehow "well" 
with ongoing worsening of the situation! 
 
9.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czy TSR jest wystarczającym narzędziem w samorozwoju? ...raczej nie!  
S4T: ...is SFBT sufficient tool in self development process? ...rather not! 
 
10.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zapatrz się w cel! 
S4T: ...stare at the goal! 
 
11.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...prawda, że czasem warto wierzyć w to, że się nie potrafi;) 
S4T: ..."truth" is that sometimes it's so useful to think that "I cannot do that" ;) 
 
12.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...gdzie jest granica pomiędzy słuszną ochroną klienta przed samym sobą, a 
okradaniem z doświadczania samego siebie... 
S4T: ...where is the boarder between right protection of the client from herself or himself, and 
robbing client from experiencing herself or himself... 
 

 
Poznań, Poland 
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13.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...słuszność ogólnej zasady, a słuszność jej użycia... 
S4T: ...justness of the particular rule, and advisability of using such rule... 
 
14.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...obudź wojownika w sobie... 
S4T: ...wake up warrior inside you... 
 
15.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza w najmniejszym stopniu nie jestem 
przygotowany do zabijania, a 10 oznacza, jestem w wysokim stopniu przygotowany do 
zabijania, jak to oceniasz na dziś? ...i mam nadzieje, że nie będę potrzebował tego nigdy 
rozważać, zarazem mając nadzieję, że w porę zauważę konieczność takiego rozważania... 
S4T: ...on a scale from 0 to 10, where 0 stands for "I'm not prepared for killing at all", and 10 
stands for "I'm fully prepared for killing", what number would you put yourself on right now? 
...and I hope that never ever it would be necessary to consider such question, and I hope 
that I'll discover on time to consider such question... 
 
16.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem trudno słuchać, jak nasi klienci nas idealizują... szczególnie, jeśli 
znasz dość dobrze naszą "drugą" stronę... 
S4T: ...sometimes it's hard to listen to how our clients try to idealize ourselves... especially 
when you do know quite well that second side of us... 
 
17.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...każde "poza ramką" staje się "ramką"... także to TSR-owe... 
S4T: ...each "out of frame" becomes "frame"...also SF one... 
 
18.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...opowiedz mi o snach, w których byś śnił dobrą zmianę w "tej sprawie"... 
S4T: ...tell me about your night dreams, which would be about good change in this thread... 
 
19.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...hej czarodzieju znaczeń... hej kreatorze swoich sytuacji... 
S4T: ...hi to you wizard of the meanings... hi to you creator of the situations... 
 
20.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zakorzeniaj myślenie o sobie w tym, co uznajesz za swoje zasoby! 
S4T ...just root thinking about yourself at things you consider as your resources... 
 

 
Bruges, Belgium 
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21.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...pytaj słuchaniem... 
S4T: ...ask by listening to ... 
 
22.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...uważaj!!! ...masz zasoby! 
S4T: ...be aware! ...you've resources! 
 
23.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...po co pytasz, skoro zamiast pytanego, słuchasz siebie samego... 
S4T: ...what is the reason to ask question, if during answering to your question you listen to 
yourself, instead of the person who's answering... 
 
24.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...taki dzień, jak dziś, pokazuję, że nasz świat współtworzymy znaczeniami... 
zresztą, jak każdy inny! 
S4T: ..such a day, a day like today, shows that our personal world we co-create by 
meanings... anyway, like each other day! 
 
25.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...bardziej się boję tych co często lub zawsze mają rację, niż tych co często 
szukają błądząc... 
S4T: ...I'm much more afraid those who often or always are right, than those who often are 
searching by wandering around... 
 
26.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kiedy zmierzasz ku czemuś, patrz na to skąd startowałeś, gdzie byłeś jakiś 
czas temu...tak łatwiej zobaczyć zmianę, bo tam, gdzie zmierzasz, ciągle Cię nie ma.... 
S4T: ...when you make your's way towards something, try to remember about starting point, 
stages you have been some time ago... if you want to notice any change, it's important to do 
so, because you're still not at the final point of this journey... 
 
27.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...a co jeśli w tej sprawie, lata świetności masz już za sobą? 
S4T: ...what if the years of glory in this matter are already behind you? 
 
28.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czasem dobrą stronę zepsucia czegoś, jest możliwość i radość 
naprawiania... 
S4T: ...sometimes good side of spoiling something is possibility and happiness of repairing... 
 

 Kraków, Poland 
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29.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...skoro i tak spotkasz na drodze błoto, to może potrenuj w błocie... 
S4T: ...so you know that you'll experience mud on your way... let's do some mud training... 
 
30.11.2015 
TSR NA DZIŚ: ...Twoje dziecko... jak bardzo zapamięta ciepło Twojej miłości? 
S4T: ...Your child... to what extend will she/he remember warm of you your love? 
 
2.12.2015 
TSR NA WCZORAJ: ...odpowiedź na "po co" na starcie może bardzo różnić się od "po co" na 
mecie... 
S4Y: your answer to "what for" at the start can be very different to the answer to "what for" at 
the finish... 
 
TSR NA DZIŚ: ...zgódź się na ból... Czasem warto.... 
S4T: ...let's agree on the pain ...sometimes it's useful... 
 
TSR NA KIEDYŚ: ...ewidentnie wiele jest zalet zachorowania.... 
S4S: ...obviously there're so many advantages of sicken... 
 
3.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...poetą być! ...wiersze życiem pisać! 
S4T: ...to be a poet! ...let poems to be written by life! 
 
4.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...opowiedz o zwierzęciu w Tobie:) 
S4T: ...tell me about animal into you:) 
 
5.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...choć czasem, choć w pewnych sprawach pójść za własną mniejszością w 
sobie... 
S4T: ... at least sometimes, at least with some issues to follow our own minorities inside us... 
 
6.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...buduj swoje myślenie! ...komfort nie gwarantuje jego jakości;) 
S4T: ...work on building your thinking! ...comfort does not guarantee its quality! 
 

 Malta 
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7.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...jakże łatwo smutek nazwać problemem, a radość rozwiązaniem! 
S4T: ...it's so easy to name sadness as a problem, and happiness as a solution! 
 
8.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...czekasz, czekasz długo, aż w końcu ktoś o Ciebie zadba... możliwe, że 
ostatecznie ten ktoś nadejdzie i w tej nadchodzącej sylwetce rozpoznasz samego siebie... 
S4T: ...so you're waiting! ...you've been waiting for so long for someone to take care about 
you... and it's possible that finally someone will come to care, than you'll recognize yourself in 
the approaching figure! 
 
9.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...żyć życie z tą świadomością, którą zazwyczaj się ma, kiedy "jest już za 
późno" ... co od rana zrobisz inaczej? 
S4T: ...live your life with that kind of awareness, which mostly appeared "when it's too late" ... 
what would you do differently by the morning and later? 
 
10.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...każdy z nas ma "marną" stronę siebie... może nawet zna ją najlepiej... 
dobrze, że istnieje również ta druga strona... oby silniejsza od tej "marnej"... 
S4T: ...each of us have "paltry" side of ourselves... maybe we know it even quite well... 
happily we have also that other side of us... hopefully stronger that that "paltry" one... 
 
11.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...a co jeśli brak zmiany, pomimo starania, jest znakiem, że masz ćwiczyć 
wytrwałość... 
S4T: ...when you try hard with no visible results... maybe it's suggestion that you need to 
practice your perseverance... 
 
12.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...zadaj pytanie... zaproponuj odpowiedź... kilka jej wersji... sprawdź, co 
jakkolwiek pasuje klientowi!!! ...czasem właśnie tak trzeba! 
S4T: ...ask the question... propose some answers ... a few versions... check out what sounds 
good for the client!!! ...sometimes it's useful to work in this way! 
 

 Michałowice, Poland 
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13.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...bywa, że używamy języka formy, zamiast języka treści... 
S4T: ...it sometimes happen that we use language of the form, instead of the language of the 
content... 
 
14.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...popatrz na siebie w lustrze... chciałabyś/ chciałbyś mieć takie dziecko? 
S4T: ...look at you at the mirror... would you like to have such a child? 
 
15.12.2015 
TSR NS DZIŚ: ...jest zawsze tajemnicą, co nas spotka na drodze;) ...nawet Ciebie 
Pielgrzymie Drogi Ciepłego Fotela ;) 
S4T: ...it's always a secret what will happen on our ways;) ...even You Pelegrín of the Warm 
Armchair's Road;) 
16.12.2015 
 
TSR NA DZIŚ: ...wycofasz się z dobrej zmiany? ...za dużo szczęścia daje! 
S4T: ...will You step back from a good change? ...it gives too much happiness! 
 
18.12.2015 
TSR NA WCZORAJ: ...ręce Twoich rodziców! ...jakie masz z nimi doświadczenia? 
S4Y: ...your parent's hands! ...how did you experience them? 
 
TSR NA DZIŚ: ...żeby bardziej rozumieć zrezygnuj z szybkiego rozumienia, więcej 
obserwuj... 
S4T: ...for better understanding rather resign from quick understanding and observe more... 
 
19.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...mamy swój czas, nie wiemy ile go mamy... ale za to co z nim robimy, to w 
dużej mierze nasza odpowiedzialność... 
S4T: ...we've our time, and we don't know how much we've... but we're responsible how we 
use it! 
 
TSR NA DZIŚ: ...człowiek "nie jest jakiś"... człowiek "działa, myśli, czuje, wygląda..." i jeśli 
trzeba niech to będzie "jakieś"... 
S4T: ...the human being "is not alike..." the human being is "acting, thinking, feeling, looking 
like..." and if necessary let it be "estimated" 
 

 
Dąbki, Baltic Sea, Poland 
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20.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...trzeba mieć dystans do własnych i cudzych myśli, słów, uczuć, zachowań, 
wyglądu... za dużo w nas działa wirusów... opowiedz mi o swoim osobistym programie 
antywirusowym;) 
S4T: ...we need to keep a kind of distance toward our and someone's thoughts, words, 
feelings, actions, outlook... too much viruses are active in ourselves... tell me bout your 
personal antivirus programs! 
 
TSR NA DZIŚ: ...brat, siostra... słowa... te słowa... jakże ich znaczenie potrafi się zmieniać w 
czasie... jakże ich rozumienie potrafi być inne... a ciągle dotyczy tych samych osób.... 
S4T: ...brother, sister... words... that particular words... and their meanings can change in the 
time's flow.. and their understanding can be so different... and still refers to the same 
persons... 
 
21.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...co innego ma sens na jednym etapie, a co innego może mieć sens na 
kolejnym... 
S4T: ... different things can be perceived as making sense on one stage and on another... 
 
22.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ból... tak często integralna część zmiany... 
S4T: ...pain... so often integral part of the change... 
 
TSR NA DZIŚ: ...zrobienie czegoś dobrego, dla samego faktu możliwości zrobienia, czegoś 
dobrego... wymaga jeszcze wyrażenia wdzięczności, za możliwość uczynienia dobrego... Po 
co więc oczekujemy wdzięczności za zrobienie czegoś dobrego, skoro można za to 
podziękować, że mogliśmy to zrobić? 
S4T: ...doing something good, just because of the possibility to do so.... requires additionally 
expressing our gratitude, that we could do something good! ... so what is the reason to 
expect gratitude from others that we've done something good, while at the same time we can 
be thankful for being able to do something good? 
 
24.12.2015 
TSR NA WCZORAJ: ...w jakim stopniu jesteś kucharzem swojego życia? 
S4Y: ...to what extent are you the mastercook of your life? 
 
TSR NA DZIŚ: ...komu potrafisz tak zawierzyć, jak zrobił to Józef wobec Maryi? 
S4T: ...to whom are you able to confide in, as Josef confided in his wife, Mary! 
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27.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...kogo tak kochasz, że aż potrafisz czekać? 
S4T: ...whom do you love so much that you can even wait? 
 
28.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...ciekawe co odkryjesz jeśli zostaniesz grotołazem chodzącym po swoich 
podziemiach;) 
S4T: ...what can you discover by becoming a caver walking through own personal 
underworld;) 
 
TSR NA ZAWSZE: TSR-owcy pytają się antylop na sawannie: Czego chcecie? Te 
odpowiadają: Chcemy czuć się bezpiecznie! Szczególnie koło lwów! TSR-owcy ciągną dalej: 
Kiedy już tak było? Co było inaczej? Antylopy odpowiadają: Wiele razy! Zawsze, kiedy lwy są 
najedzone! ... 
 
TSR NA DZIŚ: ...wiele wyjątków należy rozpatrywać w przebiegu procesu... a nie chwili 
wystąpienia zmiany! 
S4T: ...many exceptions should be considered rather through process's perspective, than 
through particular moment of its appearance! 
 
29.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...nawet wokół kropki można rozpętać burzę... 
S4T: ...even about dot it's possible to create a storm... 
 
30.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...chcenia potrafią nie mieć końca... 
S4T: ...cravings can be endless... 
 
TSR NA DZIŚ: ...więzy krwi, a więzy mentalne, więzy serca ...jak to wyglada w Twoim życiu? 
S4T: ...blood ties in comparison to mental or heart ties ...how does it look like in your life? 
 
TSR NA DZIŚ: ...są takie mrówki, które mają głębokie przekonanie, że rozumieją inne 
mrówki, tylko dlatego, że też są mrówkami... 
S4T: ...there're such ants who think that they can understand other ants only because 
there're ants too! 
 
31.12.2015 
TSR NA DZIŚ: ...być światłem dla siebie do tego stopnia, że można wygasać, by inni 
świecili... 
S4T: ...let's be a light for yourself to such extent, that you can fade out, to let others beam 
with their light.. 
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