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KIM JESTEM?



PROGRAM :

1. Mocne fundamenty.

2. Wzajemne wsparcie.

3. Dobre „kłótnie”.

4. Konkretne działania.



ZASADY
Jakich zasad 
potrzebujesz, by poczuć 
się bezpiecznie?



POZNAJMY SIĘ!

1. Jak masz na imię? Znajdź rzeczownik, 

który zaczyna się na tą samą literę, 

Napisz po jednym zdaniu w odpowiedzi na pytania:

co Twoje imię.

2. Gdybyś był/a superbohaterem, to 

jaką moc miałbyś/miałabyś?

3. Co chcesz osiągnąć dzięki 

programowi?
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Powtórz to, co usłyszałeś
Powtórz tymi samymi słowami. „a więc mówisz, że…”, „z tego co 

rozumiem, uważasz, że…”

Słuchaj uważnie
Patrz na mówiącego Bądź skoncentrowany na jego 

przekazie
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[opcjonalnie] Dopytaj, czy dobrze zrozumiałeś
Jeśli nie jesteś pewien, czy to co powiedziałeś faktycznie odzwierciedla 

myśli mówiącego – zapytaj o to. „Dobrze Cię zrozumiałem?”

Zrób pauzę
Odczekaj chwilę, by dać szansę na sprostowanie, kontynuację 

wypowiedzi lub potwierdzenie, że dobrze zrozumiałeś.



CO WIDZISZ NA OBRAZKU?
Każdy widzi inaczej!
Przygotuj się na to!
Zaakceptuj to!



AKTYWNE SŁUCHANIE
Co nazwałbyś „zasadami 
dobrego słuchacza”? 
 W jaki sposób można 
okazać, że słucha się 
uważnie?uważnie?

Co nazwałbyś „nawykami 
złego słuchania”?
 Co może zniechęcać lub 
blokować rozmówcę?



MOC SŁÓW

Osłabiające

Zawsze, nigdy, wcale, 
wszyscy, nikt

Wzmacniające

Dziś, dwa razy, od dziś, 
teraz, mywszyscy, nikt

Nie potrafisz 

Ty 

Ale = kasownik

Nie = nie istnieje

Muszę

teraz, my

Potrafisz 

My

i, chociaż, pomimo

Tak

Chcę 





O czym marzysz? Jakie masz marzenia?
Jakie miałeś/aś będąc dzieckiem lub nastolatkiem? 

Przedstaw na planszy marzenia małe i duże!

ŚWIAT 
MARZEŃ
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KOŁO ŻYCIA
Wypisz ważne sfery Twojego życia, 

 np. rodzina, finanse, rozwój, 
duchowość, zdrowie, relaks, 
otoczenie fizyczne, praca, relacje 
społeczne

 Każda część koła niech  Każda część koła niech 
reprezentuje inną sferę.

Określ na ile realizujesz każdą ze sfer
 1 oznacza: w ogóle nie realizujesz 

tej sfery, 10 oznacza, że w pełni ją 
realizujesz

Zaznacz na jakim poziomie 
chciałbyś/chciałabyś realizować 
każdą z nich.



PIERWSZA CZĘŚĆ ZA NAMI!
DZIĘKUJĘ!
Jaki mały krok wynikający z Mapy Marzeń lub Koła Życia 

wykonasz w najbliższym tygodniu? Ustalcie plan wspólnie.



DZIĘKUJĘ!

Za nami pierwsza część.

• Jaką lekcję z dziś 
wyciągasz?wyciągasz?

• Podziękuj sobie i swojej 
drugiej połówce!


