
 

 

10 KORZYŚCI 
DLA KTÓRYCH

WARTO
HAFTOWAĆ



Witaj!
Nazywam się 
Krystyna Duchniak 
i zajmuję się haftem
ręcznym już od 30 lat.

Właśnie tyle lat prowadzę własną pracownię haftu.
O hafcie wiem dużo. I umiem naprawdę dużo. 
Haftowanie to dla mnie pasja, sposób na życie, 
ale i swojego rodzaju filozofia. 
 
Z myślą o osobach wrażliwych na piękno,
szukających nowych doznań estetycznych,
ciekawych świata, ale także poszukujących zajęcia,
które zapewni im chwilę wytchnienia  
od rozpędzonego świata i prozy życia, 
przygotowałam ten krótki poradnik, 
w którym zawarłam 
dziesięć najważniejszych faktów, 
dla których warto zainteresować się 
tym pięknym zajęciem jakim jest haft ręczny. 
 
Zapraszam Cię do wspólnej przygody z haftem!
 



Korzyść 1
Haftowanie daje

satysfakcję i radość
Wszyscy mamy w sobie twórczy zmysł, 

a ci, którzy twierdzą, że go nie mają,
 po prostu go jeszcze nie odkryli. 

Jest to kwestia wprawy 
i doskonalenia się w tym, co robimy. 

Stworzenie czegoś oryginalnego, co powstało
pracą naszych rąk jest jedną z najbardziej

satysfakcjonujących rzeczy, jakich możemy
doświadczyć w życiu.

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 2
Haftowanie
motywuje 

do działania
Mówią: "Im dalej w las, tym więcej drzew..." 

z haftowaniem jest tak samo!
Z każdym postępem w nauce haftu jeszcze

bardziej zapragniesz odkrywać nowe sposoby,
techniki i wzory do haftowania. 

To motywuje do bycia ciekawym świata 
nie tylko w świecie haftu, 

ale i w naszym codziennym życiu.

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 3
Haftowanie
zwiększa 

pewność siebie
Jest jeden skuteczny sposób na wyrobienie
pewności siebie - odnalezienie jej w sobie. 

A jak ją odnaleźć? Po prostu zacznij działać,
doskonal się w tym i pogłębiaj swoją wiedzę.

Nabierając wprawy, będziesz stawiać 
coraz bardziej zdecydowane kroki. 

Haftując, uświadomisz sobie jak piękne rzeczy
mogą być dziełem Twoich rąk. Już pierwsze

wykonane ściegi wywołają u Ciebie wspaniałe
poczucie sprawczości i bezpośredniego

wpływu na bieg wydarzeń, 
co wzmocni Twoją pewność siebie 

w osiąganiu wszystkich życiowych celów.

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 4
Haftowanie

relaksuje
Kiedy zajmiesz swoje ręce haftem 

i skupisz na nim swoją uwagę, 
skierujesz Twoje myśli 
na radość tworzenia, 

co pozwoli Ci odpocząć od zmartwień
i po prostu cieszyć się chwilą! 

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 5
Haftowanie

inspiruje

Każda z nas potrzebuje inspiracji w życiu - 
w domu, w pracy, czy gdziekolwiek indziej.

Tworzenie pięknych, barwnych haftów
wyzwala w nas pokłady wrażliwości - 

stajemy się bardziej wyczulone na otaczające
nas piękno świata, kolory i formy, 

które do tej pory umykały naszej uwadze.
Dzieło sztuki, krajobraz, czy choćby kwiat

napotkany w drodze do pracy,
mogą być inspiracją 

do naszego kolejnego haftu. 
Dzięki temu nasze życie staje się bogatsze.



Korzyść 6
Haftowanie

wyzwala
W hafcie artystycznym nie ma złej drogi. 

Haft jest sprawą bardzo indywidualną, 
tak samo jak styl ubierania się. 

Niezależnie w jakim kierunku ukształtujemy
swój styl haftowania - zarówno realistyczne
formy, jak i zwariowane impresje mogą być

naszym własnym arcydziełem, które możemy
zachować tylko dla siebie i najbliższych, 

albo wręcz przeciwnie - 
pokazać Nasze Dzieło Całemu Światu !!!



Korzyść 7
Haftowanie

poszerza horyzonty
Haft łączy nas z ludźmi podobnie patrzącymi

na świat.
Dzięki dzisiejszej technologii, internetowi,

oraz spotkaniom
na warsztatach, możemy zawrzeć nowe

znajomości, wymienić się doświadczeniami
i nauczyć się czegoś nowego również o sobie.



Korzyść 8
Haftowanie 

przenosi w inny świat
Haftując, odrywasz się na parę chwil

od codziennego życia, pełnego zbędnych
informacji, pogoni za nowoczesnością.

 
Przenosisz się do swojego małego,

prywatnego, przytulnego świata, gdzie jesteś
tylko Ty i Twoje dzieło.

W tej chwili nic innego się nie liczy.

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 9
Haftowanie nie

pozwala się nudzić
Gdy jesteś zajęta tworzeniem haftu,

 wtedy jest więcej niż pewne, 
że nie będziesz nudzić się ani przez chwilę.

Dzięki haftowaniu, możesz kreatywnie
zapełnić wiele momentów w swoim życiu,

podczas słuchania muzyki, oglądania
ulubionego serialu, czy w czasie długiej

podróży. Wtedy każda taka chwila będzie
wiązać się z powstawaniem 
Twojego wyjątkowego dzieła.

https://szkolahaftu.pl/


Korzyść 10
Haftując,

podtrzymujesz
wielowiekową tradycję

Pamiętasz może z dzieciństwa 
kogoś Ci bliskiego, kto haftował? 

Doskonaląc sztukę haftu, nabywasz rzadką 
w dzisiejszym świecie umiejętność, która

ma tradycje sięgające setek lat wstecz.
Poprzez haftowanie przyczyniasz się 
do podtrzymania tej pięknej tradycji 

i możesz przekazywać ją kolejnym
pokoleniom, czyniąc świat piękniejszym.



C z y  t o  j u ż  k o n i e c ?

TO DOPIERO POCZĄTEK PRZYGODY!

Jestem bardzo ciekawa, 
co Ty sądzisz o korzyściach, 
jakie płyną z haftowania?
 

Jeśli już haftujesz, pewnie zauważasz niektóre 
z pozytywnych efektów u siebie. 

 
Może zauważyłaś coś, czego nie ma na mojej liście?

 
Podziel się ze mną swoimi przemyśleniami, 

co dla Ciebie jest najprzyjemniejsze w haftowaniu.
 

Jeśli natomiast jeszcze nie miałaś okazji przekonać się 
 o magicznych właściwościach haftu, 

to wszystko co najlepsze dopiero przed Tobą!
 

Miłego dnia!!!
 

 Krystyna Duchniak


