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KOŁO ŻYCIA 

Pułapkami są:

• Pragnienie by zająć się 
wszystkim na raz.

SKORO WIEMY, JAKIE SĄ NASZE CELE, 
TO CZEMU ICH JESZCZE NIE OSIĄGNĘLIŚMY?

• Upieranie się przy wybranej 
strategii.

• Opieranie działania o 
motywację zamiast o dyscyplinę.

• Przemilczanie najważniejszych 
pragnień.

• Generowanie obaw, czarnych 
scenariuszy zamiast działania.



CZEGO PRAGNIESZ?
W której ze sfer najbardziej 
teraz potrzebujesz zmiany? 

Przenieś się w przyszłość.  Aby 
to zrobić skoncentruj się na 
szczegółach. Który to rok? Jaka 
jest pogoda? W jakim wieku są 
dzieci? Co było na śniadanie? Co dzieci? Co było na śniadanie? Co 
masz na sobie?

Jak wygląda Twoje życie, 
kiedy już osiągnąłeś/aś
wymarzony poziom w tej sferze? 
Jak reagują inni? Jak to wpływa 
na inne sfery? Co mówisz? 
Jaka/i jesteś? Jak reagują inni?



JUŻ WIESZ CO I 
JAK OSIĄGNIESZ.

Co będzie TERAZ Twoim 
pierwszym krokiem?

Co KONKRETNIE sobie 
zadajesz?zadajesz?

 Formułując zadanie poszukaj 
takiego, które ubogaci 
również koło życia Twojej 
pary.

 Unikaj sformułowań „zawsze, 
nigdy”. Niech to będzie 
zadanie mierzalne, ambitne 
i realne.



DEMITYZACJA

Przytłoczył Cię 
ogrom celu i 
długość drogi do 
pokonania?pokonania?

Czas na 
motywację przez 
‘demityzację’!
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Dziś, 
21.06.2021

… 



PILNE NIEPILNE

WAŻNE

Sprawdzić prezentację na szkolenie.
Zjeść obiad.

Przygotować pokój dzieci
Porozmawiać z mężem o urodzinach Stasia

Poćwiczyć.
Napisać artykuł

Omówić projekt graficzki
Zaprojektować szkolenie dla IBM i Nokii.

Obraz malować.
Medytacja.

Spotkanie z Patrycją
Dobrze spędzić czas z  dziećmi.Dobrze spędzić czas z  dziećmi.

Uporządkowanie zdjęć

NIEWAŻNE

Oddać książki do biblioteki.
Wysłać kolejne materiały PDF oraz zdjęcia 

Patrycji
CDW

Ogarnięcie kuwet.

Oddać słoiki.
Oddać ciuszki Basi.

Zawieszanie się w czasie pracy.
Robienie kilku rzeczy na raz.



ODPOCZYWASZ CZY MARNUJESZ CZAS?



Co unosi cię do góry?
- Co daje Ci odpoczynek?
- Jakie działanie cię wzmacnia?  
- Jakie słowo dodaje ci sił?
- Jakie chwile dodają ci wiary w siebie?



DAJ SOBIE 2 MINUTY! Tylko tyle.
Aż tyle.



ZARZĄDZANIE 
CZASEM

1. 3 krótkie zadania na start dnia, a 
potem priorytet dnia.

2. Kiedy coś robisz, rób to na 100%

3. „Dwuminutówki” rób od razu.

4. Spisuj pomysły/kolejne zadania.

5. Stwórzcie wspólny kalendarz!5. Stwórzcie wspólny kalendarz!

6. Planujcie razem tydzień/miesiąc. 
Planuj swój dzień.

7. Dzielcie się zadaniami. 
Uzgadniajcie co i kiedy robicie.

8. Pozwól sobie i jej/jemu na błędy i 
brak perfekcjonizmu.



CO ZMIENISZ W SOBIE? 
Wymyśl dla 
siebie jedno 
konkretne 
zadanie. 


