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Lekcja 1

Pomyśl o swoich 3 filarach: 

1. czego chcesz: co motywuje Cię do działania; co powoduje, że chcesz pracować w 
danym biznesie; co powoduje, że wstajesz rano i pragniesz poświęcić więcej czasu 
na pracę? 

2. co umiesz: jakie masz zasoby; co już w życiu zrealizowałeś/aś; co możesz dzięki 
temu robić z większą łatwością; w czym jesteś “primabaleriną”? 

3. kogo znasz: kim się otaczasz; jakie osoby są wokół Ciebie? 

Lekcja 2 

Jakie są Twoje osobiste motywacje: 

•  czego pragniesz? 

•  co sprawia Ci przyjemność i satysfakcję? 

•  czego chcesz dokonać? 



Kto ustala Twoje cele: 

•  skąd pochodzą Twoje cele? 

•  jakie masz cele? 

•  czy są adekwatne do tego, co chcesz robić, co sprawia Ci przyjemność? 

Jak wyglądałby Twój idealny dzień i co byś robił/a, gdyby wszystkie postawione przed 
Tobą cele zostały zrealizowane? 

Jak możesz zacząć to robić od razu? 

Lekcja 3 

Retrospekcja → W jakich sytuacjach w życiu zawodowym byłeś/aś w stanie FLOW? Opisz 
swoje najlepsze wspomnienie z aktywności zawodowej. Co wtedy robiłeś/aś? Czemu w 
sobie zawdzięczasz swój sukces? 

Zastanów się i opisz swoje życie w czterech perspektywach.  

mam nie mam

chcę

nie chcę



Koło życia 

Stwórz Koło Życia i 
przyjrzyj się, gdzie jest 
Twoja motywacja do 
zmiany – gdzie jest 
największa odległość 
między tym, gdzie jesteś, 
a gdzie chcesz być? 

Lekcja 4 

Z czego budujesz: 

Jakie zasoby posiadasz w sobie (dokonania, umiejętności): 

• zrób listę dokonań 

• zrób listę umiejętności (co potrafisz, co lubisz robić) 



Zasoby relacji: 

• jakie osoby z Tobą współpracują? 

• kto jest dla Ciebie inspiracją w konkretnej dziedzinie? 

Praktyczne wykorzystanie zasobów: 

Jak zasoby, które posiadasz, pracują na Ciebie? 

Co możesz zrobić, aby je poszerzyć? 

Lekcja 5 

Narzędzie „3 Perspektywy” 

Wybierz 10-20 osób, które możesz poprosić o opinię na Twój temat, z następujących 
grup: 

• zespół - osoby, z którymi pracujesz na co dzień 

• mentorzy - osoby, do których aspirujesz, mają większe doświadczenie od Ciebie 

• rodzina i przyjaciele 

Następnie wyślij maila z prostą instrukcją i poproś o odpowiedź na następujące pytania: 

• Jakie są Twoje zalety, co lubią w pracy z Tobą, co inspiruje ich w relacji z Tobą? 
 

• Jakie są Twoje talenty, co Cię wyróżnia, z czym Cię kojarzą? 



• Historia WOW, która w Waszej relacji utkwiła im najbardziej w pamięci 

• Dodatkowe pytanie (dla chętnych): Jaka rzecz w Twoim zachowaniu/sposobie 
działania jest trudna do zaakceptowania lub można by ją poprawić? 

Zapisz kwestie, które powtarzają się w ich odpowiedziach. 

Czego nowego dowiedziałeś/aś się o sobie? 

Dodaj te informacje do wcześniej zgromadzonych danych. 

Lekcja 6 

Matryca Decyzji 

Moje Filary Decyzji – stwórz mapę priorytetów, która pomoże Ci w podejmowaniu decyzji. 

TAK NIE

CHCĘ - DZIAŁAM



UMIEM - ROBIĘ

ZNAM - WSPÓŁPRACUJĘ


