
Kurs Skuteczny Lider 

Rozdział 2 - Workbook 

Lekcja 1 

Opisz swoje 3 Ogrody:  

• Praca: 

• Dom (co robisz z rodziną i przyjaciółmi): 

• Ty (co robisz dla siebie: hobby, rozwój osobisty): 

W którym z 3 Ogrodów chciałbyś/chciałabyś odzyskać część swojego czasu? 

Zadanie: Przegląd szafy 

Przeanalizuj i zapisz swój tydzień w zadaniach (wykorzystaj pamięć, maila, kalendarz, 
telefon, komunikator, notes). 

Zastanów się ile czasu zajmuję Ci dana czynność. 

Jaki jest % udział stanu FLOW w danej czynności? 

Jakim kanałem docierają do Ciebie poszczególne zadania, czy można wyeliminować 
kanał, który najmocniej konsumuje Twój czas? 

Które z wypisanych przez Ciebie zadań możesz robić krócej, w stosunku do których 
możesz odpowiedzieć „NIE’’. 

Podziel zadania na takie, które możesz skrócić, ewidentnie wykreślić - „NIE’’, delegować. 



Zadanie: regularne oczyszczanie kalendarza 

Przeanalizuj, które zadania zabierają Ci dużo czasu, czy masz poczucie, że efekt końcowy 
jest tego wart, a wykonywanie ich sprawia Ci przyjemność. 

Lekcja 2 - brak zadań 

Lekcja 3 

Wyrób w sobie nowy nawyk -> wybierz jedną albo kilka z 5 zasad poprawy stanu 
fizycznego (sen, woda, medytacja, ruch, otoczenie) i wpisz do kalendarza. 

Lekcja 4 

Zrób listę zadań, które Twoim zdaniem tylko Ty jesteś w stanie wykonać, pokaż ją 
współpracownikom i zapytaj czy ktoś z nich niektóre z nich od Ciebie przejąć. 

Wybierz jedno zadanie/rzecz, którą oddelegujesz, robiąc to w sposób świadomy. 

Stwórz notes sukcesów delegacyjnych. 

Lekcja 5 - brak zadań 

Lekcja 6 

Zadanie: wprowadź zmianę teraz 

1. Przygotuj notatki z Rozdziału 2 i zaznacz rzeczy, które są dla Ciebie ważne, a 
następnie wybierz z nich, która jest najbardziej przydatna. 

2. „Nisko wiszące owoce’’ - Wprowadź rzeczy, których wdrożenie zajmie Ci mniej niż 5 
minut. 

3. Wybierz nowy nawyk, który chcesz wdrożyć, zastanów się, z której będzie kategorii 
(wykorzystaj materiały z Rozdziału 1 i Rozdziału 2), a następnie oznacz go. 

4. Zaplanuj pierwszy krok, który zbliży Cię do osiągnięcia celu. 



Wyzwanie: 7 Day Challenge na grupie na Facebooku 

Wybierz jedną rzecz, którą możesz zaplanować każdego dnia przez dany tydzień, rzecz 
która zmieni Twój sposób działania, jest oparta na jednym z filarów przedstawionych w 
Rozdziale 2 i pozwoli Ci znaleźć się w nowym miejscu. 

Wejdź na grupę Skuteczny Lider na Facebooku i zgłoś swój 7 Day Challenge. 


