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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 
 

Dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób dokonuję podsumowania mojego roku i na co zwracam uwagę 

myśląc o działaniach w kolejnym okresie. Innymi słowy zajmiemy się procesem 

PROJEKTOWANIA roku. Wspomnę tutaj, że taki proces możesz stosować do podsumowywania  

i projektowania tygodnia, miesiąca, czy też kwartału. U mnie akurat najbardziej sprawdza się on 

kwartalnie.   

 

Odpowiem dziś między innymi na następujące pytania: 

 

• Dlaczego podsumowania są ważne? 

• W jaki sposób robić podsumowanie roku lub innego okresu, np. 

kwartału/miesiąca/tygodnia? 

• Z jakiego powodu należy uważać z tworzeniem list celów noworocznych? 

• Co planuję w pierwszej kolejności i dlaczego? 

• Co wziąć pod uwagę projektując nowy rok? 

  

Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami  

i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego 

odcinka na mojej stronie internetowej. 

 

Dlaczego mówię o “projektowaniu”?  

 

[02:13] Wolę używać słowa „projektowanie”, ponieważ uważam, że „planowanie” jest uzupełnieniem 

mądrego projektowania, o czym powiem za chwilę. I mam nadzieję, że coś dla siebie z mojego procesu 

również zastosujesz w swoim procesie podsumowywania i projektowania  różnych okresów w swoim 

życiu.  

 

Podzieliłam mój proces na dwa elementy: AUDYT (podsumowanie) i STRATEGIA (projektowanie).  

 

Jak przed chwilą wspomniałam, powiem najpierw o tym dlaczego podsumowania są ważne i jak  

w odpowiedni sposób można zrobić podsumowanie, aby było ono dla nas najbardziej wartościowe.  

 

Oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, podzielę się moim procesem, który corocznie dla siebie 

udoskonalam. To jest swego rodzaju audyt tego, co było do tej pory. „Audyt” brzmi dość ostro, 

prawda? Audytem nazywam roboczo właśnie podsumowanie pewnych spraw, które się już 

wydarzyły. 

 

W drugiej części, którą nazywam STRATEGIA, powiem o tym, jak mądrze możemy projektować 

kolejny okres, który jest przed nami, w tym wypadku kolejny rok.  

Wolę tutaj używać słowa strategia, czy też projektowanie niż planowanie dlatego, że dopiero gdy 

zbudujemy strategię, czyli odpowiednie filary tego, do czego dążymy i co jest dla nas ważne, 

dopiero wtedy możemy mówić o implementacji tej strategii, czyli o planowaniu konkretnie naszych 

działań.  
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Z jakiego powodu podsumowanie jest bardzo ważne?  

 

[04:00] Zacznę od tego, że bardzo często zdarza się tak, że moi klienci, czy też przyjaciele, czy 

członkowie rodziny mówią „O słuchaj, idzie kolejny rok, mam takie świetne postanowienia 

noworoczne, muszę zrobić, to i tamto, na siłownię się zapisać...”. I wymieniają całą listę różnych 

postanowień noworocznych. 

 

Natomiast, gdy pytam: „Ok, słuchaj, a czego konkretnie dokonałaś/eś  w poprzednim roku?”  

lub “Czy miałaś/eś czas na refleksję, na to by pomyśleć o minionym okresie?”,  to często wtedy 

zapada cisza. I dopiero potem zaczyna się rozmowa na temat dotychczasowych osiągnięć danej 

osoby, oparta na docenianiu samej siebie, a nie tylko na bezrefleksyjnym wyrzucaniu z siebie 

kolejnych pomysłów i przyrzeczeń w stylu: “teraz na pewno się uda!”.  

 

Chciałabym tutaj zaznaczyć, że projektowanie kolejnych działań, czy też podsumowywanie 

poprzednich, nie powinno być rozliczaniem się, podkreślaniem niedociągnięć, czy 

też  nieustannym biczowaniem  w stylu: „O kurczę, no tego to nie wykonałam, a mogłabym  

to zrobić dużo lepiej”, “Miałam schudnąć, miałem biegać, a ja jak zwykle mistrz prokrastynacji!”. 

Bardzo często niestety ludzie podsumowujący swój rok, właśnie w ten sposób to robią.   

 

Dla mnie podsumowywanie jest niezwykle ważne. Czasami bywa, że ważniejsze niż spojrzenie w 

przyszłość, dlatego że podsumowanie wykonane w odpowiedni sposób dodaje nam skrzydeł, daje 

nam energię do dalszego działania. Mądre podsumowanie uzmysławia nam ile zasobów, ile 

rozmaitych skarbów, ile małych osiągnięć i dużych zwycięstw mamy już na koncie.  

 

Czasami, gdy kogoś pytam: „No dobrze, to co osiągnęłaś/eś w tej, a w tej dziedzinie?”,  często wtedy 

pada odpowiedź „Ja to to wiesz... żadnych osiągnięć nie mam”. Pozwolę sobie się z tym nie zgodzić. 

Każdy z nas ma przecież jakieś małe i duże osobiste zwycięstwa, tylko często brak nam czasu na 

codzienną refleksję, przypominanie sobie o nich, klepanie się po ramieniu z dumą, że wykonaliśmy 

dobrą robotę.  

 

Zatem warto mądrze zacząć podsumowywać to, co zrobiliśmy. Mądrze, czyli jak?  W sposób, który 

rzeczywiście doda nam wiatru w skrzydła, a nie skończy się przykrym rozliczaniem  

i nakładaniem na siebie jeszcze dodatkowych frustracji. 

Takie rozliczanie się i grożenie sobie paluszkiem często kończy się wydłużaniem listy kolejnych 

celów, które niestety bardzo często nie są przez nas w kolejnym roku realizowane.  

 

I tutaj chciałabym zaznaczyć po raz kolejny, że bardzo, ale to bardzo zachęcam Cię  

do dokonywania takich podsumowań, o których powiedziałam, częściej niż raz na rok. Często, tak 

jak mówiłam wcześniej, robię takie mini audyty (zazwyczaj co trzy miesiące, choć staram się  

co miesiąc). Zauważyłam, że bardzo ułatwia mi to uwierzenie w siebie, nabranie nowej energii  

i chęci do działania. Przez wiele lat borykałam się z perfekcjonizmem, nie doceniałam siebie,  

nie widziałam żadnych moich mocnych stron, wydawało mi się, że niczego nie osiągnęłam. Ciągle 

się obwiniałam, że niczego nie robię mimo tego, że pracowałam jak mróweczka.  

 

Skorzystałam z okazji, żeby w podcaście podzielić się z Tobą moim procesem projektowania nowego 

roku,  bo grudzień i styczeń są dla mnie często miesiącami refleksji. Już od połowy grudnia 

zazwyczaj zaczynam się bardzo mocno zastanawiać nad przyszłością, jak również bardzo 

refleksyjnie analizować to, co do tej pory się wydarzyło.  
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AUDYT (podsumowanie) 
 

Pierwszy krok: Spójrz na siebie 
 

[08:40] Na początku warto zacząć od siebie, czyli spojrzeć na wszystkie cztery sfery tego, co nas 

tworzy jako człowieka. Innymi słowy, warto zadać sobie pytanie: “Co zrobiłaś/eś dla siebie dobrego 

w każdej z czterech sfer, którymi są: duch, emocje, ciało i umysł?”.  

 

Nie wiem, czy znasz taki sposób podsumowywania swoich osiągnięć, ale myślę, że warto mu się 

przyjrzeć, ponieważ pomaga on uniknąć rozliczania się, a pozwala spojrzeć na siebie z dużą dozą 

łagodności.  

 

EMOCJE: Jak dbasz o swoje emocje i dobre relacje z innymi? 

 

[09:25] Zacznijmy od sfery emocjonalnej. Jeżeli chodzi o moje emocje, to bardzo dbałam  

w poprzednim roku o randki z moim mężem, o wydzielanie codziennej dawki oksytocyny. 

Oksytocyna wydziela się wtedy, kiedy się przytulamy. Czyli dbałam o łagodność i dotyk  

w naszym związku.  

 

Mocno też kładłam nacisk na to, by otaczać się odpowiednimi ludźmi, z którymi chcę przebywać. 

Zresztą od dawna nie mam w swoim życiu tzw. “toksycznych relacji”, więc sama sobie mogę tutaj 

przybić piąteczkę! 

 

Położyłam też nacisk na większe otwarcie mojego serca na innych ludzi – to był bardzo duży 

sukces dlatego, że miałam wrażenie, że przed kilku laty bardzo zamknęłam się na nowe relacje. 

 

Oczywiście nie wszystkim się tutaj dzielę, ponieważ miałam też bardzo ciężkie momenty i jestem 

z siebie dumna, że potrafiłam się wtedy sobą zaopiekować. To także moim zdaniem duże 

osiągnięcie, gdyż czasami jest mi trudno być dla siebie wyrozumiałą i łagodną. Myślę, że z roku 

na rok coraz lepiej mi idzie!   

 

Podałam Ci tylko kilka przykładów, żeby pokazać, w jaki sposób wykonuję dla siebie audyt sfery 

emocjonalnej.  

 

CIAŁO: Jak dbasz o swoje ciało?  

 

[11:03] Jak to się mówi: “W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Kontynuowałam w poprzednim roku 

brodzenie w zimnym irlandzkim morzu, czasami również się w nim kąpałam. Codziennie przez 

dwie minuty trzymałam stopy, a potem dłonie w misce z wodą z lodem. To sprowokowało mnie do 

zapisania się pod koniec roku na kurs Wima Hofa.  

 

Dla tych, którzy nie wiedzą, wspomnę, że jest to tzw. “Iceman”, czyli osoba, która pobiła wiele 

rekordów Guinnessa związanych z zimnem (np. wchodzenie na różne szczyty górskie w szortach, 

pływanie pod lodem, siedzenie w wannie pełnej lodu).  

 

Przebiegł też pustynie w Namibii bez picia wody. Zaczęłam korzystać z jego technik oddechowych, 

ćwiczeń rozciągających i lodowatych pryszniców, po to by wzmocnić swoją odporność fizyczną  

i psychiczną. W opisie umieszczę linki do filmów dokumentalnych na temat Wima Hofa.  
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Oprócz zaprzyjaźnienia się z zimnem (co jest nie lada wyzwaniem dla takiego zmarzlucha jak 

ja!), zrezygnowałam całkowicie z przetworzonego jedzenia,, unikałam mąki, cukru i mleka. 

Większość produktów żywnościowych kupowałam od farmerów w miejscu zwanym Green Door 

market lub na “targu” w Dun Laoghaire.  

 

No i oczywiście jeszcze wspomnę, że dbałam o cotygodniowe kilku lub kilkunastokilometrowe 

wędrówki wśród pięknej przyrody.  

 

A Ty, w jaki sposób dbałaś/eś o swoje ciało? 

 

UMYSŁ: Jak dbasz o rozwój umysłowy? 

 

[13:16] Co zrobił(a)em dla mojej głowy? Pracuję głównie umysłowo, dlatego ta sfera jest bardzo 

zadbana. Przeczytałam kilkadziesiąt książek i artykułów naukowych, w tym kilka dodatkowych 

książek dotyczących nauk o mózgu, co jest niejako kontynuacją mojej podróży z metodą doktora 

Ricka Hansona, u którego to skończyłam kurs dotyczący pozytywnej neuroplastyczności, czyli 

tego, jak mądrze budować swoją siłę wewnętrzną.  

 

Pogłębiłam też moją wiedzę i warsztat dotyczący pracy z ludźmi nad odpornością psychiczną. 

Zdobyłam również certyfikat w zakresie pracy z narzędziem MTQ - Mental Toughness 

Questionnaire. Codziennie wieczorem prowadzę też ciekawe dysputy z moim mężem na różne 

tematy, które leżą w jego i moim kręgu zainteresowań.  

 

Pielęgnowałam mój zwyczaj codziennego czytania czegoś wartościowego. Przesunęłam się też 

bardziej w stronę audiobooków i podcastów. Polecam! Słuchanie wartościowych rzeczy świetnie mi 

idzie przy takich czynnościach jak np. prasowanie.  

 

To oczywiście znowu tylko przykłady, by Ci pokazać, w jaki sposób podsumowuję działania w tej 

sferze.  

 

A Ty, w jaki sposób zadbałaś/eś o swój rozwój umysłowy? 

 

DUCH: Jak dbasz o swój rozwój duchowy? 

 

[15:10] Ostatnia sfera, o której chcę powiedzieć sprawia wielu z nas najwięcej kłopotu. Czymże jest 

nasz duch? Ja bym powiedziała, że dbanie o swojego ducha, to dbanie o obecność takich momentów 

w życiu, kiedy nasza dusza się cieszy.  

 

Dla wielu osób duchowość ma połączenie z religijnością, dla innych osób będzie to innego rodzaju 

duchowość, być może w jakimś ujęciu filozoficznym, dla jeszcze innych ten duch to taka 

wewnętrzna iskra, wewnętrzny motor, może pasja, coś co motywuje ich wewnętrznie do działania, 

co ich cieszy, np. wykonywanie pracy z misją, wykonywanie pracy, która ma rzeczywiście sens.  

 

Dla mnie, jeśli chodzi o ducha to w poprzednim roku było to jeszcze częstsze ćwiczenie różnych 

technik uważnego życia, codzienna medytacja i modlitwa, życie i prowadzenie biznesu w zgodzie 

z moimi wartościami. 

 

To była również rezygnacja z projektów, które zagrażały moim wartościom, czyli nie były zgodne 

ze mną i narażały na szwank moje podstawowe wartości, jakimi jest uczciwość, czy szacunek.  



  
  

Akademia GroWings 6 www.klaudiakalazna.com 

 

A Ty jak dbałaś/eś o to, by Twoja dusza się radowała?  

 

Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób, spróbuj zastanowić się nad każdą z tych czterech sfer, pobierz 

też karty pracy, które dla Ciebie przygotowałam.  

 

Spójrz potem na swoją analizę, dostrzeż nawet najmniejsze osiągnięcia i poklep się po ramieniu. 

Jeśli nie jesteś zadowolona/y po prostu to zauważ, sprawdź co stanęło Ci na przeszkodzie i podejmij 

świadomą decyzję, że to poprawisz.   

 

Drugi krok: Umieść siebie w kontekście 
 

[17:27] W kolejnym kroku, warto spojrzeć na to, jak spełnialiśmy się w swoich różnych rolach 

życiowych.  

 

Proszę, wypisz w Twojej karcie pracy wszystkie role życiowe, które pełnisz. Czyli w moim 

przypadku, na przykład to będzie żona, siostra, przyjaciółka, córka i kilka innych. Jestem też 

osobą przedsiębiorczą, a w ramach tej roli odgrywam kilka innych, np. strateg biznesowy, 

administratorka, twórczyni i mentorka, czy też nauczycielka. Pomyśl także o swojej pracy (na 

etacie lub we własnej firmie) i zastanów się ile i jakie role w jej ramach pełnisz.  

 

Wypisz maksymalnie 8 takich ról, żeby się znowu tutaj za daleko nie zapędzić. Potem, gdy 

wymienisz te wszystkie role życiowe, zastanów się czego konkretnie dokonałaś/eś w poprzednim 

roku w każdej z tych ról.  

 

Podam Ci przykład, dlaczego warto rozbić swoją rolę zawodową, czy też biznesową na kilka 

innych. Bo jeżeli ja sobie nazwę jakąś swoją rolę w ramach biznesu: “strateg” , to dla mnie to 

oznacza, że np. wprowadziłam nowe produkty online, warsztaty offline, znalazłam nowych 

partnerów do współpracy nad różnymi moimi projektami. Ta rola zawiera w sobie takie zadania, 

które polegają na rozwijaniu naszego biznesu.  

 

Rola ta polega także na strategicznym myśleniu, czyli czymś co kocham. We mnie jest po prostu 

taki drzemiący strateg i bardzo fajnie tę rolę właśnie nazwać dla mnie strategiem.  

 

Czyli nazwij dla siebie swoje role tak, żebyś wiedział/a, o co chodzi.  

 

Kolejna moja rola w ramach biznesu to: „administratorka”. Są pewne zajęcia w naszych biznesach, 

czy w pracy zawodowej, których naprawdę nie lubimy, czyli w moim przypadku będzie to 

księgowość, czy też porządkowanie, jak to się potocznie mówi, papierów, biurokracja, korekta tekstu 

i różne takie rzeczy, które podciągnęłabym pod tę pracę administracyjną.  

 

Część z tych zadań zaczęłam już delegować, częścią się jeszcze zajmuję, nawet administrowanie 

delegowania tych zadań, nadzorowanie moich ludzi to jest coś, co rzeczywiście wymaga też mojego 

czasu i spełniania w tej roli.  

 

Kolejna rola: “twórczyni”. W ramach tej roli stworzyłam artykuły dla gazety, z którą współpracuję, 

stworzyłam kurs online, zaczęłam tworzyć treści do podcastu i na kanał na YouTube itd. 
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I znowu, podałam Ci tylko kilka przykładów, by pokazać Ci, jak ja to robię. Zobaczysz, że gdy 

zaczniesz bardzo konkretnie wypisywać Twoje osiągnięcia w każdej z tych ról, to mądrze 

podsumujesz to, co rzeczywiście dla Ciebie jest ważne w sferze osobistej i zawodowej.  

 

Być może także dostrzeżesz, że któraś z tych ról była przez Ciebie zaniedbana. Jeśli to zauważysz, 

to zanotuj i podejmij świadomą decyzję, że usprawnisz swoje funkcjonowanie w tej danej roli.  

 

Powiedziałam Ci teraz o kolejnym etapie naszego audytu, który może oczywiście częściowo się 

pokrywać z tym poprzednim krokiem, gdzie patrzymy na siebie i nasze różne cztery sfery 

człowieczeństwa. Natomiast drugi krok audytu, który pomaga zwrócić nam uwagę na nasze 

relacje z innymi, może być świetnym uzupełnieniem tego poprzedniego, który z kolei kładzie 

nacisk na dbanie o siebie.   

 

Krok trzeci: Poczuj wdzięczność 
 

[21:50] Kolejny - bardzo ważny krok naszego audytu wiąże się z wyrażaniem wdzięczności  

za poprzedni okres. Mam wrażenie, że bardzo często zapominamy o tym w naszych 

podsumowaniach. Często skupiamy się na naszych sukcesach, robimy listę dokonań, zapominając 

o praktykowaniu wdzięczności za to i za inne sprawy, które być może nie były bardzo 

spektakularne.  

 

Usiądź na spokojnie i spójrz na to, co do tej pory napisałaś/eś w swoich kartach pracy. Bądź dla 

siebie dobra/dobry, powiedz do siebie „Dobra robota, zrobiłaś/eś to, to, to”. “To jest naprawdę coś,  

z czego możesz być dumna/y”. Popatrz na te małe, codzienne sprawy, którymi się zajmowałaś/eś. 

Poczuj za to wszystko wdzięczność.  

 

Daj sobie czas na to, aby bardzo mocno w sobie te wszystkie sprawy, w tym Twoje mniejsze i większe 

sukcesy, zintegrować. Zatrzymaj się na chwilę na tym, wyobraź sobie, że je wszystkie możesz  

w siebie wchłonąć. Że są częścią Ciebie i wzmacniają Cię.   

 

I przede wszystkim nie zapomnij o tym, że wokół Ciebie są inni ludzie, którzy Cię cały czas  

w tych różnych rolach wspierają. Poczuj wdzięczność za nich.   

 

I jeszcze chciałam wspomnieć o drugiej stronie medalu. Kiedyś nie byłam do tego wystarczająco 

dojrzała, ale myślę, że w tym momencie życia już mi to przychodzi łatwo, bo praktykuję to częściej 

niż raz do roku, właściwie codziennie.  

 

Zastanów się nad tym, którzy ludzie byli w poprzednim roku Twoimi nauczycielami? Możesz 

zapytać: nauczycielami? O co Ci chodzi? Nazywam nauczycielami wszystkich napotkanych 

przeze mnie ludzi, a zwłaszcza tych, którzy według nas rzucają nam kłody pod nogi i myślimy, 

że oni ciągną nas w dół. 

 

Rzeczywiście, tak może być, ale może czasami warto przyjąć założenie, że ci ludzie stanęli  

na naszej drodze właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć. Poczuj wdzięczność dla tych ludzi,  

za lekcje, które od nich odebrałaś/eś. Poczuj wdzięczność dla siebie za to, że wyciągnęłaś/eś 

wnioski.  

 

Chciałabym w tym miejscu zarekomendować mój artykuł, do którego umieszczę link w opisie: „Jak 

podnieść swoją samoocenę? Przepędź tego szkodnika i zatrudnij mądrych pomocników!”.  
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Tam podaję, konkretne przykłady i pokazuję też to, w jaki sposób mądry siebie wspierać i co o tym 

mówi nam nauka. Przy tej okazji mówienia o wdzięczności i wybieraniu tego, co w życiu ważne, 

myślę, że to będzie dobry artykuł.  

 

Krok czwarty: Zanalizuj Twój wpływ 
 

[25:39] Wydaje mi się, że często nie myślimy nad tym, jaki wywieramy wpływ na nasze 

otoczenie, głębiej i nie zapisujemy sobie tego. Spójrz na te wszystkie rzeczy, które do tej pory 

wypisałaś/eś, zastanów się: “Jaki wpływ moje konkretne działania w tej danej sferze miały na moje 

otoczenie, czyli na bliskich mi ludzi, środowisko, sąsiedztwo, zwierzęta w moim otoczeniu itd.  

 

I to jest o tyle istotne, aby sobie po raz kolejny uświadomić, jaką posiadamy kontrolę nad swoim 

życiem, czyli że mamy na wiele rzeczy wpływ i jesteśmy sprawczy. Gdy nie widzimy naszej 

sprawczości, możemy łatwo wpaść w syndrom ofiary, obwiniając innych ludzi (“Ona mi to 

zrobiła”, “To wszystko przez niego”) i różne inne warunki zewnętrzne. Stopniowo coraz bardziej 

tracimy poczucie wpływu i sprawczości, zaczynamy borykać się z różnymi przypadłościami 

psychofizycznymi. 

 

Zamiast obwiniać siebie czy innych ludzi za swoje niepowodzenia w poprzednim roku, zastanów 

się na co miałaś/eś rzeczywisty wpływ.  

 

Jest to też pewnego rodzaju przypomnienie, że tam, gdzie mamy realny wpływ na pewne rzeczy 

powinniśmy go jak najbardziej wykorzystać. Jeżeli masz zaledwie jeden procent wpływu na to, 

żeby zdobyć nowego klienta to wykorzystaj ten jeden procent. Jeśli masz jeden procent na to, żeby 

przeżyć swoje życie lepszy sposób, mimo śmiertelnej choroby też to wykorzystaj. I w każdej trudnej 

sytuacji zastanów się ile procent tego wpływu masz.  

 

Z drugiej strony, są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Czasami czujemy, że tracimy 

wewnętrzną siłę, że przecież mogliśmy coś zrobić. Cała mądrość polega na tym, by nauczyć się 

odpuszczać to, na co wpływu nie mamy. Pamiętaj, nie masz wpływu na swoją przeszłość. Zatem 

jeśli coś zawaliłaś/eś w poprzednim roku, nie poświęcaj teraz energii na rozpaczania,  

czy obwinianie się. Przekieruj całą tę energię na działanie, które sprawi, że w tym roku będzie 

lepiej.  

 

Krok piąty: Zanalizuj spójność z Twoimi wartościami 
 

[28:38] Ostatnim krokiem, ale nie najmniej ważnym, bo moim zdaniem chyba nawet 

najważniejszym, jest przyjrzenie się temu, w jaki sposób przestrzegaliśmy naszych wartości.  

Ja wykonuję taki audyt wartości co najmniej raz na trzy miesiące, a staram się i częściej.  

 

Napisz proszę w Twojej karcie pracy dziesięć Twoich osobistych wartości. Jeśli jeszcze ich nie znasz, 

to może pomoże Ci mój materiał - szkolenie: “Jak odkryć swoje wartości?”. Link do tego bezpłatnego 

szkolenia znajdziesz w opisie.  

 

Spójrz na swoją listę wartości i zastanów się: Jak o nie dbałam/em? Czy miałam/em odwagę  

ich bronić? 
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Np. jeśli Twoją wartością jest rodzina, zastanów się jak tej wartości rzeczywiście przestrzegałaś/eś 

w swoim życiu. Jeśli jest to szacunek to w jaki sposób wyrażasz szacunek do samego siebie i innych 

ludzi? 

 

I możesz przejść przez dziesięć Twoich wartości powoli, z refleksyjnością. Nie na zasadzie: „O wow, 

to przecież wiadomo, że to robię, to robię i to robię. Odhaczam na liście.” Te wszystkie ćwiczenia  

z tej części audytu wymagają zapewnienia sobie przestrzeni i czasu na refleksje. Na to, żeby 

spojrzeć tak z przyjaźnią i otwartym sercem na siebie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i nie o to teraz 

chodzi, tak jak wspominałam wcześniej, żeby się rozliczać.  

 

Chodzi o to, żeby spojrzeć z boku na pewne sprawy i poklepać się po ramieniu z radości, że tyle 

dobrych rzeczy tamten - nawet bardzo trudny rok - przyniósł.  

 

A w drugiej części naszej audycji, zajmiemy się właśnie takim usprawnianiem pewnych spraw, 

które być może zaniedbaliśmy w poprzednim roku. Jak widzisz, dzielę się z Tobą moim 

holistycznym procesem, przez który warto przejść bardzo dokładnie. 

 

Być może warto wypracować w sobie taki nawyk częstszego mądrego podsumowywania po to, by 

mieć czarno na białym, w których sferach naszego życia jest balans, gdzie tej harmonii brak, która 

rola życiowa jest zaniedbana, która część Twojego dobrostanu jest zaniedbana, co się tak naprawdę 

dzieje.  

 

Gdy robimy taki audyt częściej, a najlepiej na bieżąco, to też pozbywamy się zapalenia gruczołu 

wymówkowego, który mówi nam: „Wow, nie no, to o lepsze jedzenie zadbam później, bieganie 

później, telefon do przyjaciela później, spacer z dzieckiem potem...” i tak dalej.  

 

Mówiąc o wartościach, warto zadać sobie jeszcze pytania:  

 

• “Czy byłam/em autentyczna/y?” 

• ”Czy to, co czuję, to co wierzę, znajduje odzwierciedlenie w moich czynach?” czyli innymi 

słowy: “Czy moje wnętrze jest spójne z tym, co pokazuję na zewnątrz?” 

 

STRATEGIA (projektowanie) 
 

Pierwszy krok: Jak zadbam o moje wartości? 
 

[32:45] I teraz przechodzę do pokazania Ci w jaki sposób projektuję kolejny rok, czyli  

do STRATEGII. Tak szczegółowo mówiłam o podsumowaniu poprzedniego roku, ponieważ 

chciałabym Cię zachęcić, aby podobnie myśleć o roku kolejnym. 

 

Zmierzam do tego, że warto powtórzyć te kroki z podsumowania tylko w odwrotnej kolejności. 

Przed chwilą skończyliśmy na wartościach i na tym, że zastanawialiśmy się, które z naszych 

wartości, najważniejszych wartości były przestrzegane, w jaki sposób o nie dbaliśmy.  

 

Pierwszym krokiem w takim projektowaniu kolejnego roku jest dla mnie zazwyczaj głębsze 

zastanowienie się, które z moich wartości dotychczas były przeze mnie, bądź przez kogoś innego 

naruszane. Zadaję sobie pytania:  

 

• „Co konkretnie zrobiłam/em? Może nie miałam odwagi działać w zgodzie ze sobą?”   
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• „W jakich sferach życia nie żyję według nich?”  

• „Co usprawnię w przyszłości? Co zrobię w kolejnym roku, aby zadbać o moje wartości?”  

 

Podam Ci bardzo prosty przykład. Moja klientka, ktoś kto bardzo ceni kreatywności kolor w swoim 

życiu, mieszka w ciemnym, szaro-buro-brzydkim mieszkaniu, z brudną klatką schodową. 

Wielokrotnie powtarzała, że źle się tam czuje.  

 

Zapytałam: “A jak możesz zadbać o swoją przestrzeń? Co możesz zrobić, żeby tam było tak,  

aby ta wartość kreatywności, czy kolor i życie zaistniały?”  

 

Odpowiedziała: „No mogę kupić kolorową doniczkę, mogę powiesić obrazek - pamiątkę z podróży”  

i tak dalej. To jest taki pierwszy przykład z brzegu. Czasami ktoś wynajmuje mieszkanie i mówi: 

„A bo to wynajmowane mieszkanie, co tam będę o to dbać!”. Ale może warto? Bo masz zadbać o siebie 

i swoje wartości, bo być może nie widzisz jeszcze jak bardzo Ci z tym źle, gdy godzisz się  

na deptanie własnych pragnień wypływających z Twoich głębokich wartości.  

 

Zatem dokonujmy naszych audytów i mini audytów, czyli podsumowujmy nasze działania 

częściej, niż raz do roku! Nasz odcinek celowo nazwałam projektowaniem roku, bo wiem,  

że większość z nas właśnie na przełomie lub na początku roku próbuje znaleźć czas na refleksje.  

 

W praktyce jednak okazuje się, że niestety wielu z nas wtedy nie znajduje czasu na refleksję,  

bo trzeba karpia jeszcze przewrócić z jednej strony na drugą, a potem to trzeba jeszcze może się 

porządnie napić na imprezie, sprawdzić co słychać u innych, przeglądając Facebook lub Instagram 

itd.  

 

I potem przychodzi pierwszy dzień stycznia, kiedy się budzimy nie tylko z kacem po imprezce, 

ale i z takim kacem: „Kurczę, tyle sobie, tyle sobie zaplanowałam/em, a nic z tego pewnie znowu 

nie wyjdzie”. A my - jeszcze raz podkreślę -  tego nie chcemy! Przestańmy siebie oceniać, biczować 

i podchodzić do siebie jak taki nauczyciel, który stoi nad Tobą i mówi „Znowu ci się nie udało!”.  

 

Tu jedna drobna uwaga: Gdy piszesz lub mówisz  o przeszłości lub przyszłości unikaj wyrażeń: 

“Udało mi się”, “uda mi się”. Spróbuj zamienić je na formę czynną czasownika, bo jeśli już coś 

zrobiłaś/eś, to nic Ci się nie udało. To Ty tego dokonałaś/eś! Nikt tego za Ciebie nie zrobił. Udać to 

się może wygrana na loterii, ale i w tym wypadku to Ty wysłałaś/eś kupon. Jeśli mówimy do siebie, 

że coś nam się udało, to częściowo zaczynamy odbierać sobie sprawczość. Mówię to do każdego  

z nas, kto ma czasami problemy z poczuciem własnej wartości. Zwracajmy uwagę na te proste 

rzeczy.  

 

Powiedz po prostu: przebiegłam/em pięć kilometrów (zamiast udało mi się przebiec pięć kilometrów) 

albo zacznę od jutra pić herbatę bez cukru (zamiast może mi się uda pić herbatę bez cukru).  

 

Gdy podsumowujemy rok, to nie mówmy „udało mi się w tym roku”. Nie. Ja, matka, żona, córka, 

przyjaciółka zrobiłam to dla mojej rodziny, to dla mojego przyjaciela, to dla siebie,  

to ja zdecydowałam, że tak zrobię, to ja dokonałam wyboru, nikt tego za mnie nie zrobił.  

 

Gdy się zastanawiamy właśnie na tym, które z tych moich wartości były naruszane,  

to zazwyczaj jest to nasza odpowiedzialność, ale czasami funkcjonujemy w takim kontekście,  

w takiej toksycznej relacji, w takim środowisku pracy, gdzie nasze wartości naprawdę są 

notorycznie naruszane. Usiądź i na spokojnie zastanów się co z tym zrobić. Po prostu zapisz  

co z tym zrobisz.  



  
  

Akademia GroWings 11 www.klaudiakalazna.com 

 

Zadaj też sobie pomocnicze pytanie: Z czego zrezygnuję? Z jakich projektów, z jakich ludzi,  

z jakich relacji? Z czego pora zrezygnować? Bo zarządzanie swoją energią to jest sztuka 

rezygnacji. Warto zrezygnować z rzeczy, które Ci szkodzą, które nie są dla Ciebie ważne, które 

naruszają Twoje poczucie godności. Pamiętajmy, że każde naruszenie naszych wartości, nawet 

tych najmniejszych, w końcu się skumuluje i nieustannie rośnie, rośnie, rośnie i niepostrzeżenie 

nadwyręża nasze poczucie wartości, samoocenę, nawet poczucie godności.  

 

Wielu z nas pomaga też prowadzenie pamiętnika, czy też notowanie refleksji, pomysłów.   

 

Tim Ferris w książce „Narzędzia tytanów” napisał o tzw. “nałogu robienia notatek”. I powiem Ci,  

że jestem również takim nałogowcem. Mam różne tematycznie podzielone notatniki o rozmiarze 

A4.  Przykładowo, w jednym z nich są zgromadzone pomysły do mojej książki, w innym 

pomysły i materiały do moich szkoleń i warsztatów. Zapisuję sobie także prywatne sprawy, nie 

tylko biznesowe.  

 

Przy okazji odgracania mojej pracowni znalazłam wielkie brulionowe kartki, na których 

dokonałam analizy SWOT mojego biznesu zanim powstał. Te olbrzymie płachty papieru 

przypomniały mi o tym, że przed laty napisałam, że utworzę swoją akademię, w której ludzie będą 

mieć dostęp do rzetelnej wiedzy. I teraz się uśmiecham, bo rzeczywiście tę akademię stworzyłam,  

a nazywa się Akademia GroWings.  

 

Powstała ona w innej formie niż w wtedy sobie to wyobrażałam, ponieważ stworzyłam ją w formie 

online. Wtedy jeszcze tak do końca nie wiedziałam, czego chcę, byłam na etapie tworzenia wizji. 

Mam mnóstwo podobnych notatek, które pomagają mi spojrzeć na sprawy z dystansu, wrócić  

do zapomnianych pomysłów, czy też przypomnieć sobie, co mi tam kiedyś po głowie “chodziło”.  

 

Zatem powiedziałam Ci o pierwszym kroku projektowania: sprawdź, które Twoje wartości,  

są zaniedbane i jak najszybciej coś z tym zrób. Nasz dobrostan, nasza odporność psychiczna 

zależy w dużej mierze od przestrzegania naszych wartości w życiu.  

 

Krok drugi: Jak zadbasz o swoje role życiowe? 

 

[41:30] Nie będę tego tak bardzo rozwijać, bo przed chwilą bardzo szeroko opowiedziałam o rolach. 

Spójrz proszę na swoje role życiowe i zastanów się co ważnego w każdej z tych ról w kolejnym roku 

chciałbyś zrobić. Dopisz co najmniej jedną najważniejszą rzecz.  

 

Pewne widzisz, że ja nie wspominam o przypisywaniu konkretnych dat. Pierwszymi krokami 

budowania strategii powinno być zidentyfikowanie jej filarów, czyli tego, co najważniejsze, w tym 

wartości. Możesz zapytać, skąd mam wiedzieć, czy skupiam się na tym, co rzeczywiście ważne?  

Najprościej rzecz ujmując: ważne jest to, co przybliża Cię do realizacji Twojej wizji zawodowej, 

biznesowej i życiowej. To jest ważne. A reszta jest już mniej ważna i tylko od nas zależy czemu 

nadamy priorytet. Do niedawna słowo “priorytet” istniało tylko w liczbie pojedynczej, a obecnie 

każdy ma nagle sto pięćdziesiąt priorytetów, co jest totalnym nieporozumieniem!  

 

Trzeci krok: W jaki sposób zadbam o siebie? 

 

[42:48] Trzeci krok w projektowaniu naszego roku to będzie zastanowienie się nad wprowadzeniem 

usprawnień w dbaniu o siebie, we wszystkich czterech sferach.  
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Czyli tak jak wspominałam, przechodzę taki sam proces jak podczas podsumowywania, ale od 

końca. Czyli wychodzę od wartości, potem zastanawiam się, jak zadbam o moje role życiowe,  

a następnie o cztery sfery mojego człowieczeństwa, czyli ciało, umysł, duch i emocje.  

 

Zapisz proszę, jakie cele wyznaczysz sobie w związku z każdą z tych sfer. 

 

Czwarty krok: Jak mogę usprawnić moje działania?  

 

[43:30] Pomyślałam, że podrzucę Ci pewne pytania, które mogą Ci pomóc nieco otworzyć głowę, 

zdjąć klapki z oczu, czy też rozprawić się z fałszywymi przekonaniami. Czasami myślimy 

tunelowo i oprócz jednego punktu, nie zauważamy pewnych kreatywnych rozwiązań danego 

problemu, czy dodatkowych możliwości.  

 

Pozwól, że podzielę się z Tobą moim ulubionym pytaniem z książki „Jedna rzecz”, które brzmi 

mniej więcej tak: “Jaką jedną rzecz mogę zrobić, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne 

stanie się prostsze albo nieistotne?”. 

 

Analizując jakąś sferę swojego życia, poszukaj dźwigni, czyli zastanów się nad tym, co zrobić,  

by to działanie wpłynęło na inne rzeczy? Czasami być może uciekasz przed tym albo nie chcesz 

tego widzieć albo odkładasz na wieczne nigdy.   

 

Warto zadać też sobie takie pomocnicze pytanie, które uzupełnia to poprzednie: Czego się boisz i co 

byś zrobił/a, gdybyś się nie bał/a? 

 

Dlaczego jest to ważne? Bo bardzo często te rzeczy, które są najważniejsze w danym momencie w 

danej sferze życia zawodowego, biznesowego, prywatnego to są te, które wiemy, że powinniśmy 

zrobić, ale przed nimi uciekamy, bo się boimy.  

 

Jeśli zadasz sobie to pytanie to ono będzie świetnym uzupełnieniem tego strategicznego, mądrego 

podejścia do swojego planowania, o którym tutaj mówimy. Do tej pory zrobiłaś/eś przegląd wartości, 

ról życiowych itd., ale być może jeszcze czułaś/eś, że znajdziesz wymówkę, by czegoś nie zrobić. 

To pytanie ma Cię na chwilę zatrzymać i zmusić do rozmowy ze sobą samym/samą: “Czego się 

boisz? Nie uciekaj, tylko zrób to lub przeanalizuj, co możesz zrobić.”  

 

Przypomina mi się też ciekawe pytanie, które podaje Tim Ferris: “Czy wybrałem, czy wybrałam 

odwagę zamiast komfortu, kiedy miałem, miałam taką możliwość?”.  

 

Czyli możemy sobie to przerobić i zapytać samego siebie: “Czy wybrałam/em w poprzednim roku, 

w jakichś sferach mojego życia odwagę zamiast komfortu, gdy miałam taką możliwość?”. 

 

Przykładowo, ostatnio widzę to coraz częściej, u moich klientów biznesowych, że od pół roku w kółko 

zdają sobie sprawę, że powinni coś zautomatyzować lub odezwać się do potencjalnego klienta, ale 

tego nie robią. Albo w pracy zawodowej, ktoś po podwyżkę idzie od półtora roku. Idzie, idzie i jakoś 

nie doszedł. Albo chce porozmawiać o możliwościach awansu i jeszcze tego nie zrobił.  

 

Zacytuję Tima Ferrisa po raz kolejny - napisał tak: „W zdumiewająco dużej liczbie przypadków, 

siła tych ludzi – siła ludzi, którzy osiągnęli sukces, dopowiem – tkwi w absurdzie. Im bardziej 

absurdalne i niemożliwe pytania zadają, tym istotniejszych udzielają odpowiedzi. Weźmy  

np. pytanie, które seryjny przedsiębiorca i multimiliarder Peter Thiel lubi zadawać sobie i innym”. 
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I tak brzmi to pytanie: „Jeżeli zamierzasz zrobić coś ze swoim życiem i masz plan osiągnięcia tego 

w ciągu 10 lat, zadaj sobie pytanie dlaczego nie mogę tego zrobić w ciągu 6 miesięcy?”.  

 

Spróbuję to pytanie zmodyfikować na nasze potrzeby: “Co mógłbyś zrobić, aby zrealizować swoje 

cele na najbliższych dziesięć lat w ciągu kolejnego roku?”.   

 

Z jakiego powodu przytaczam to pytanie? Ono wcale nie wymaga od nas tego, żebyśmy nagle jak 

jakieś wielbłądy wzięli na siebie nie wiadomo ile obowiązków, dodatkowych zadań i dorobili się 

dzięki temu dodatkowego garba. Nie chodzi o to, byśmy wydłużyli listę zadań i po prostu robili 

jak najszybciej, to wszystko, co mielibyśmy zrobić przez następne dziesięć lat.  

 

Ono pomaga nam - tak, jak te dwa poprzednie pytania - otworzyć nasze klapeczki w mózgu  

i skupić się na rzeczach najważniejszych. I powiedzieć „Hmmm, a gdyby tak rzeczywiście było,  

to co bym zrobił/a? Czy jest to możliwe? Do jakiego stopnia jest to możliwe? Może można osiągnąć 

ten sam efekt innymi sposobami?”. 

 

Podpowiadam tutaj te rzeczy, bo my często siadamy, bierzemy kalendarz i zapisujemy: tutaj bym 

to musiał/a to zrobić, tu bym musiał/a kogoś odwiedzić, tu ewentualnie mam taki projekt, tutaj 

podróż służbową i tak zapisujemy bezrefleksyjnie karty kalendarza. I zapominamy, aby spojrzeć 

szerzej na pewne sprawy.   

 

Oczywiście sama nie zawsze mam czas, żeby sobie co trzy miesiące zadawać takie pytania, ale to 

pytanie o jedną rzecz, zadaję sobie codziennie.  

 

Krok piąty: Jak znajdę równowagę?   

 

[49:35] Znajdź równowagę w myśleniu o swoich planach i o różnych strategiach działania  

Dobrze znaleźć balans pomiędzy czarnowidztwem, czyli tzw. czarnymi scenariuszami, czyli 

czymś czego nie zrobimy z różnych powodów, a hurraoptymizmem, czyli postawą typu: “Wow, ale 

mam wizję! No to teraz ale się będzie działo i się na pewno uda!”.   

 

Chciałabym się tutaj podzielić takimi prostymi szybkimi technikami. 

 

Jedna nazywa się PRE-MORTEM, czyli taka analiza przed śmiercią (dla odróżnienia od post-

mortem). Pomyśl proszę, że od dzisiaj za rok okazuje się, że wszystkie twoje plany spaliły na 

panewce, że niestety poniosłaś/eś sromotne fiasko. Następnie zapisz sobie rzeczy, które do tego 

doprowadziły, co musiałoby się stać, że niestety Twoje plany nie wypaliły w konkretnych 

dziedzinach życia.  

 

 

Następnie zastanów się, co możesz zrobić już teraz, żeby zapobiec takiemu obrotowi sytuacji.  

 

W jaki sposób możesz się na to przygotować? O tej i kolejnej technice, o której zaraz powiem, piszą 

bracia Heath w książce “Decyduj!”.  

 

Druga technika, która nazywa się PRE-FIESTA,  pomaga zrównoważyć nam nasze 

czarnowidztwo. Zapytaj siebie: “Jeśli za rok okaże się, że odniosłaś/eś wielki sukces, to co do tego 

doprowadziło i czy jesteś na to gotowa/y? To jest bardzo ważne pytanie. 
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Takie pytanie przyda się w wielu sytuacjach, np. takich, gdy mamy małą firmę i marzymy  

o wielkim sukcesie i nagle się okazuje, że dostajemy zamówienie na kilkanaście kontenerów 

towaru, a my nie mamy takich możliwości przerobowych, przewozowych. Nie jesteśmy po prostu 

gotowi na ten sukces.  

 

Pomyśl też o tym, że bardzo często jest też tak, że ludzie się boją sukcesu. Mówią przykładowo: 

„Chciałabym pracować w Singapurze”. Zatem pytam:  A co by się stało, gdybyś dostała tę pracę  

w Singapurze?”. Osoba ta odpowiada:  „Och, chciałabym być dyrektorem czegoś tam”. Dopytuję:  

“A czy jesteś na to gotowa? Wyobraź to sobie za rok. I zastanów się co powinnaś zrobić, żeby tak 

się stało, ale z drugiej strony czy, rzeczywiście tego tak naprawdę pragniesz”.  

 

Te dwa pytania: technika czarnego scenariusza, czyli PRE-MORTEM i ta druga – PRE-FIESTA, 

pomagają wprowadzić równowagę w sposób myślenia o naszej przyszłości.  

 

Omówiłam właśnie pięć kroków, które stosuję podczas strategicznego projektowania kolejnego roku. 

Zanim jednak skończymy, chciałam odnieść się jeszcze do kalendarza i powiedzieć dwa słowa  

o planowaniu.  

 

Planowanie z kalendarzem, w ręku zaczynam dopiero w momencie, w którym już wiem, czego tak 

naprawdę chcę, co jest dla mnie ważne i co chciałabym usprawnić.  

 

Na mojej ścianie wisi olbrzymi całoroczny kalendarz. Nanosimy na nim wraz z mężem różne 

nasze wspólne plany. Są też takie kalendarze lub planery do planowania z całą rodziną, czy  

do planowania budżetu. Każdy coś dla siebie może znaleźć.  

 

Bardzo lubię takie holistyczne podejście. Tak, jak powiedziałam wcześniej, jestem strategiem, więc 

chcę widzieć ten rok przed oczami w formie całorocznego kalendarza. Gdy widzę w nim “dziury” 

bez urlopu to nie jest dla mnie fajny rok.  

 

Chcę podzielić się z Tobą metodą, którą polecają też różni znawcy rozwijania samodyscypliny, czy 

też budowania silnej woli. Otóż zaczynam planowanie mojego roku od blokowania czasu na 

przyjemności. 

 

Każdemu to polecam! Praktykuję to już od kilku lat, sprawdza się u mnie niesamowicie.  Polecam, 

jeśli oczywiście masz takie możliwości. Jeśli z różnych powodów nie możesz  zaplanować na kolejny 

rok wakacji i innych form wypoczynku, to może po prostu spróbuj zaplanować ten odpoczynek  

w przedziałach tygodniowych lub miesięcznych.   

 

Powiem Ci, że nie potrafię efektywnie funkcjonować, jeśli nie zablokuję czasu na odpoczynek. Dzieje 

się tak z prostego powodu: gdy nie zarezerwuję czasu na relaks lub wakacje, to wrzucam i wrzucam 

do mojego kalendarza wszystko, byle tylko nie odpoczywać.  

 

Jest to dla mnie super sprawa, gdy zaplanuję najpierw wakacje. Po pierwsze mam na co czekać,  

a po drugie, rzeczywiście efektywniej pracuję w tych okresach pomiędzy wakacjami. Kiedyś byłam 

przepracowana, zmęczona, miałam wyrzuty sumienia, gdy odpoczywałam, a w tym momencie 

już z radością odpoczywam, bo wiem, że sobie to zaplanowałam.  

 

Druga taka wskazówka, która może pomóc w procesie planowania, tzw. planowanie wsteczne, 

polecane przez pana Fiore, który zajmuje się metodami budowania samodyscypliny.  
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Spróbuj zaznaczyć w kalendarzu efekt końcowy tego czegoś, co planujesz, czyli np. “Dwudziestego 

trzeciego lutego kończę pisać książkę” albo “13 marca podpiszę kontrakt z…”.  

 

I następnie planuj wstecz, czyli zastanawiaj się co i w jaki sposób zrobisz tydzień wcześniej, dwa 

tygodnie wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i tak dalej.  

 

Czyli planuj od końca i zobacz, w jaki sposób będzie to dla Ciebie działać. To jest jedna z takich 

podstawowych metod i różnie się ją nazywa, np. Covey mówił o planowaniu z wizją końca. Nazywaj 

to jak chcesz, natomiast może kiedyś testowo spróbuj zapisać cel i napisz swój plan od końca.  

 

A, jeszcze dla takich opornych na odpoczynek to warto sobie zastosować taką metodę pana Fiore: 

powiedz do siebie słówko „musisz”, np. Musisz tańczyć albo czytać ulubioną książkę godzinę 

dziennie. Musisz i już. Jeżeli jesteśmy tacy oporni na przyznawanie sobie prawa do odpoczynku, 

spróbuj tej metody, też czasami fajnie działa.  

 

Albo: masz zakaz pracowania więcej niż dwadzieścia godzin tygodniowo.  

 

Chodzi o to, żeby się pobawić trochę takimi technikami, aby siebie wspomóc i wybrać to, z czym 

czujemy się dobrze i u nas działa.  

 

Zachęcam, byś sięgnął do mojego artykułu „Jak zrealizować cele? 7 udowodnionych naukowo 

sposobów”, bo ja tam mówię, po raz kolejny, o tzw. rozwolnieniu noworocznym. O tym, że po prostu 

mamy dość tego przeładowania różnymi celami, listami zadań itd.  

 

Tłumaczę tam z jakiego powodu często nasze cele nie są przez nas realizowane i pokazuję, co na ten 

temat mówi nauka.  

 

Pamiętajmy też, że nie warto wyznaczać sobie długiej listy postanowień noworocznych.  Wyznacz 

sobie jedno, albo dwa i zabierz się porządnie za pierwsze, a później za drugie. Jedna rzecz w jednym 

czasie! 

Dlaczego? Ponieważ nasza silna wola jest jak mięsień, my po prostu musimy o ten mięsień dbać  

i pozwolić mu się zregenerować. Gdy ćwiczysz na siłowni i budujesz mięsień, to możesz też  

go przetrenować.  

 

Nasza silna wola jest jak taki słupek na symbolu bateryjki w telefonie. On spada, spada, spada, 

spada i koniec! Pamiętaj, że zasoby silnej są wyczerpywalne, a my nie jesteśmy w stanie zabrać 

się za restrykcyjną dietę, bieganie i coś tam jeszcze na raz, zwłaszcza, gdy są to dla nas zupełnie 

nowe czynności! 

 

I na koniec chciałabym Ci życzyć, aby w tym roku wszystko czego rzeczywiście potrzebujesz, 

przybywało do Ciebie w obfitości! I tego, byś miał/a odwagę sięgać po to, co spowoduje, że będziesz 

czuć spełnienie. I byś z różnych trudnych sytuacji wyciągał/a wnioski, które sprawią, że Twoje 

życie będzie lepsze.  

 

Dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i do następnego spotkania! 
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[59:01] Pamiętaj, że aby najlepiej skorzystać z tej wiedzy, warto wypełnić karty pracy, które 

możesz pobrać w opisie do tego odcinka. W opisie umieściłam też listę materiałów, do których się 

dziś odwoływałam.  

Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z tej audycji, jeśli coś Cię sprowokowało do działania 

lub myślenia, daj koniecznie znać! Zostaw dla mnie komentarz, a spośród Tych z Was, którzy 

podzielą się swoimi refleksjami wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC 4D 

i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style 

myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie: bardzo ułatwia życie  

i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub 

wiadomości mailowej, jakie tematy chciał(a)byś, abym poruszała częściej w tej audycji.   

 

POBIERZ KARTY PRACY: 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER:  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater  

 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

ARTYKUŁ: “Jak podnieść swoją samoocenę? Przepędź tego szkodnika i zatrudnij mądrych 

pomocników!”,  http://www.klaudiakalazna.com/jak-podniesc-samoocene/ 

NARZĘDZIE: “Weź pod pachy strachy na lachy i idź prosto do celu!”,  

http://www.klaudiakalazna.com/darmowe-narzedzie-strachy/ 

ARTYKUŁ: “Jak zrealizować cele? 7 udowodnionych naukowo sposobów”,  

http://www.klaudiakalazna.com/jak-zrealizowac-cele/ 

ARTYKUŁ: “Jak skutecznie działać? JEDNA rzecz, którą możesz zrobić, by wszystko się zmieniło 

na lepsze!”, https://www.klaudiakalazna.com/jak-skutecznie-dzialac/ 

KSIĄŻKA: S. Covey w książce “7 nawyków skutecznego działania” 

KSIĄŻKA: T. Ferris, “Narzędzia Tytanów. Taktyki, zwyczaje i nawyki milionerów, ikon 

popkultury i ludzi wybitnych ”, MT Biznes. 

KSIĄŻKA: G. Keller, J. Papasan,“Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć”, 

Wyd. Galaktyka, 2018.  

KSIĄŻKA: N. Fiore, “Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża”, Helion. 

KSIĄŻKA: Ch. Heath, D. Heath, “Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy”,  

Mt Biznes.  

AKADEMIA GROWINGS: platforma edukacyjna, na której znajdziesz darmowe i płatne 

materiały: https://akademiagrowings.com   

WYWIAD ZE MNĄ NA KANALE “PRZEBOYOVA POLKA”:” Dlaczego nie dotrzymujemy swoich 

noworocznych obietnic?” 

https://www.youtube.com/watch?v=u_l4s3RJzQo&t=739s  

BEZPŁATNE SZKOLENIE: “Jak odkryć swoje wartości?”  

https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/webinar 
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