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Każda z nas urodziła się ze skrzydłami. Niewiele z nas potrafi jednak z nich 

korzystać. Przez lata edukacji i wychowania wkłada się nam do głów i serc 

pewne struktury, według których funkcjonujemy. Nie ułatwiają nam latania 

w dorosłym życiu. Wręcz przeciwnie – wymagają ciężkiej pracy i wysiłku, by 

chociaż czasami móc unieść się nad ziemią. 

Czy kiedykolwiek – robiąc to, co lubisz – miałaś uczucie, 

że fruwasz z radości? Czy zdarzyło Ci się, że czas stanął 

w miejscu, kiedy byłaś pochłonięta ciekawą czynnością? 

Czy istnieje zajęcie, które mogłabyś wykonywać nawet bez 

żadnego wynagrodzenia? Jeśli chociaż na jedno z pytań 

odpowiedziałaś twierdząco, oznacza to, że miałaś okazję znaleźć się w 

stanie flow.  

Zjawisko flow opisał w książce pod tym samym tytułem Mihaly 

Csikszentmihalyi. Flow nie jest zjawiskiem nadprzyrodzonym. Nie jest 

czymś, co przytrafia się szczęściarzom. Nie jest też opowieścią z Archiwum 

X. Flow to stan, w którym możesz się znaleźć także Ty. Wyobraź sobie teraz, 

że robisz coś, co sprawia, że czujesz się lekka, szczęśliwa i zaangażowana. 

Wspaniałe uczucie, prawda? 

Nasze życie posiada także ciemną stronę mocy, która ujawnia się bardzo 

wcześnie. Na zajęciach plastyki w szkole podstawowej ocenia się naszą 

żyrafę, przypominającą psa; dostajemy tróję. Zaliczenia z literatury stają się 

testami wiedzy, zamiast opowieściami o tym, co czujemy lub czego nie 

czujemy, czytając poezję. A przecież każda z nas postrzega inaczej. Niestety, 

nie w szkole, w której reguły stylistyczne, podmiot liryczny i właściwe 

akcentowanie sylab w trzynastozgłoskowcu zabierają możliwość 



 

swobodnego i samodzielnego myślenia, zastępując je koniecznością 

realizowania programu i wypełniania ramek, narzuconych przez system 

oświaty.  

Nie jestem zwolenniczką życia bez zasad. Lubię reguły i porządek, bo 

pozwalają zorganizować życie zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. 

Uważam jednak, że system edukacji nie wspiera wzrostu największej siły 

sprawczej we wczesnych latach życia każdego człowieka – kreatywności.  

Szkoły, ucząc formułek i jedynego słusznego porządku rzeczy, zabijają 

kreatywność, zamiast ją wzmacniać. Formatują młode umysły, zmuszając 

do nauki tego, co jest zawarte w programie nauczania, do czego nie mamy 

predyspozycji i jakiejkolwiek ochoty, a co w najmniejszym stopniu nas nie 

interesuje. Dostajemy oceny za aktywność z przedmiotów ścisłych, 

humanistycznych, artystycznych i ruchowych, a często lubimy tylko jeden, 

maksymalnie dwa z nich. 

Przez pierwsze lata życia wtłacza się nam do głowy rzeczy z zupełnie 

nieprzydatnych dla nas dziedzin. Przyswajamy gigabajty zbędnych danych 

w najistotniejszym dla człowieka okresie rozwoju tylko po to, by za kilka 

lat, po zdaniu matury, rynek pracy wymagał od nas twórczego 

podchodzenia do życia i biznesu.  

Podczas pracy na etacie czy prowadzenia własnego biznesu oczekuje się 

od nas kreatywności i działania poza schematami. Pożądaną rzeczą jest 

posiadanie unikalnego hobby i nietuzinkowych zainteresowań. Wskazane 

byłoby również oddawanie się pracy z pasją, przy wykorzystywaniu swoich 

mocnych stron.  

Czy Ty także, podobnie jak ja, chcąc przez lata sprostać stawianym 

wymaganiom, czułaś się coraz bardziej zagubiona i nieszczęśliwa? 



 

Nazwijmy rzecz po imieniu – nie mamy szansy spełnić jednocześnie 

wszystkich oczekiwań dzisiejszego świata. Rozwój osobisty i zawodowy, 

świadome budowanie ścieżki kariery, zbieranie doświadczeń i ciągłe 

usprawnianie swoich umiejętności – najlepiej połączone z zakładaniem 

rodziny, budowaniem dobrych relacji z bliskimi i przyjaciółmi czy byciem 

dobrą partnerką, córką, siostrą, wnuczką.  

Dodajmy oczekiwania stawiane sobie przez nas same – czuć się dobrze we 

własnym ciele, odżywiać się zdrowo, spędzać sporo czasu na świeżym 

powietrzu, rozwijać pasje, które pochłaniają bez reszty, może nawet 

poznawać języki obce, podróżować po świecie…  

Widzisz w powyższych słowach jakąś część siebie? Ja widzę. Siebie i wiele 

innych kobiet, które poznałam w ostatnich latach. Stawiamy sobie bardzo 

wysoko poprzeczkę i coraz częściej nie możemy jej dosięgnąć. Czujemy się 

sfrustrowane, boli nas głowa i cierpi dusza; przestajemy siebie lubić, bo jak 

lubić kogoś, kto nieustannie nas zawodzi? 

Pierwszy krok zawsze należy do Ciebie. Nie podoba Ci się stan, w którym 

się znajdujesz? Chcesz wyjść z impasu, coś zmienić, lepiej się poczuć…?  

To Ty jesteś osobą, mogącą podjąć świadomą decyzję o 

rozpoczęciu procesu zmiany. Niby proste, ale jak 

powinien wyglądać pierwszy krok?  

Chętnie Ci podpowiem, ponieważ sama niedawno 

weszłam na tę ścieżkę i wciąż na niej jestem. Ta podróż 

nigdy się nie kończy. Proponuję zacząć następująco: 

przytul siebie w myślach. Podziękuj za to, co dotychczas osiągnęłaś. Bądź 

wdzięczna za ludzi, którzy znajdują się wokół Ciebie i emocje, które są w 



 

Tobie. Jesteś wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej mieszanki cech, kompetencji 

i talentów na całym świecie, jak Ty!  

W tej chwili zdecyduj, że zrobisz z tego użytek i zacznij działać. 

I właśnie z potrzeby działania z sercem i wyobraźnią zrodził się pomysł 

pierwszej edycji programu Kreatorka, który wystartował dokładnie 

w grudniu 2014 roku. Chciałam zaprojektować najlepszy rok mojego życia 

i zaproponowałam wspólne działanie z taką samą intencją kobietom, które 

były wokół mnie. Ponad 1200 Kobiet rzuciło się w wir kreowania jutra i na 

zawsze odmieniłyśmy nasz świat.  

No i jesteśmy tutaj. Dzisiaj.  

A ja cieszę się jak dziecko, że postanowiłaś zrobić ten krok w najlepszy rok 

Twojego życia w moim towarzystwie. Uczę się działając i obserwując 

postępy. Dlatego wyciągnęłam wnioski z dotychczasowych edycji programu 

i… postanowiłam zmienić jego formułę. Ta edycja będzie dla Ciebie 

dostępna nie tylko w grudniu, ale przez okrągły rok.  

Materiał ten stanowi fundament dla projektowania Twojego kolejnego 

roku, w którym ożywisz swoje pomysły na cyfrowe produkty – kursy online, 

e-booki, podcasty, audio kursy, mastermindy, warsztaty i szkolenia online,  

a także to wszystko co tylko przyjdzie Ci do głowy.  

Opowiem Ci w jaki sposób będziemy pracować, aby zyskać najwięcej 

ze wspólnego czasu. Program składa się z 3 modułów stanowiących 

integralną całość. Zachęcam Cię do przejścia przez nie w zaproponowanej 

w Przewodniku kolejności – 21 kroków – pełnych refleksji i odkryć, a 

przede wszystkim… działania. Kiedy to zrobisz, zawsze możesz wrócić do 

miejsc, które poruszyły Cię najmocniej. 

  



 

Abyś mogła wycisnąć jak cytrynę cały program Kreatorka 2020,  

a więc skorzystać z niego najmocniej  

Otrzymujesz dostęp do kluczowych materiałów programu 

w momencie zakupu. Dostajesz całą paczkę plików do 

pracy indywidualnej. Możesz samodzielnie zaplanować 

sobie najlepsze dla Ciebie momenty, w których dobrze Ci 

się pracuje.  

W materiałach znajdują się:  

 Przewodnik– czyli ebook, na który właśnie patrzysz ☺ – kompletny 

przewodnik po całym programie, z opisem zadań i projektów oraz 

polecane przeze mnie książki i blogi rozwijające tematy, które 

omawiam w danym rozdziale (ToolBox); 

 Osobisty Asystent– czyli Twój zeszyt ćwiczeń – uniwersalny planner 

do samodzielnego uzupełniania, zachęcam, abyś nosiła go zawsze 

blisko siebie, a wtedy będzie Ci służył najlepiej. 

 



 

Czy Ty też tak masz, że w pewnych okresach roku (nowy rok, urodziny, 

zmiana pracy, narodziny dziecka) nachodzi Cię ochota na podsumowania 

i wyciąganie wniosków z minionych miesięcy? Nie mam pojęcia, co takiego 

magicznego jest w takich chwilach, ale na pewno skłaniają mnie do 

przemyśleń. 

Jestem optymistką i nie rozgrzebuję przeszłości. Szanuję ją i akceptuję, ale 

nie grzebię w niej w celu odnalezienia błędów, porażek, czy 

nieprzyjemności. Traktuję ją jak integralną część mnie. A także jako coś, co 

ukształtowało mój dzisiejszy charakter i osobowość. Jestem jej wdzięczna, 

bo dziś jestem Kobietą, którą lubię, szanuję i znam swoją wartość. Wiem, że 

przeszłość była mi do czegoś ważnego potrzebna. 

No dobrze, ale co z tego wynika? Być może czujesz, że wraz z wybraną 

przez Ciebie konkretną datą, otrzymasz kolejną szansę na przełom w swoim 

życiu. Być może masz jakieś oczekiwania i postanowienia z tym związane. 

Na przykład, takie jak postanowienia noworoczne.  

Tylko z tym tematem to jest taka dziwna sprawa. Jeśli traktujesz je jako 

jedyne postanowienie zmiany w życiu to z góry Ci powiem – odpuść, 

szkoda czasu i energii. Zdecydowanie lepiej sprawdza się podejście 

całościowe, kiedy przełomowy termin jest tylko kolejnym momentem 

w roku na zrobienie pewnych przemeblowań, nowego poukładania swoich 

priorytetów, czy zadań. To po prostu tak samo dobry start do zmiany, jak 

każdy inny start, który często zaliczam w dniu swoich urodzin, albo kiedy 

zamykam zakończony projekt, albo kiedy jestem na wakacjach i mam czas 

i przestrzeń na zajęcie się tylko mną (a nie rachunkami, obowiązkami 

zawodowymi i wyzwaniami dnia codziennego).   

Chciałabym Cię zaprosić do refleksyjnej podróży, w ramach której 

wystartujesz w nowy okres w swoim życiu silniejsza, niż kiedykolwiek.  

 



 

Jako świadoma managerka projektów wiem, że faza planowania działań 

projektowych nie jest zamkniętą fazą. To nie jest tak, że tworzymy plan, 

akceptujemy go i od jutra zaczynamy działać, a plan stanowi wykuty 

w skale dokument, niezmienny i stały. Planowanie ma sens tylko wtedy, 

kiedy jest procesem: 

• kiedy daję sobie przyzwolenie na zmianę zdania, na uzupełnienie 

wcześniejszych pomysłów – lepszymi; 

• kiedy pokazuję sobie, że ufam swojej intuicji, a ona często podrzuca 

nowe myśli w najmniej spodziewanym momencie.  

Dlatego uważam, że planowanie najlepszego roku będzie w praktyce trwało 

okrągły rok, bo plan który stworzymy jest elastyczny i warto do niego 

wracać, odświeżać, zmieniać, kiedy tylko poczujesz taką potrzebę.  

Zaczynamy. 

 



 

 

Projektowanie jutra to spore wyzwanie. Tylko dla odważnych. Wiem jednak, 

że są pewne sposoby na to, aby odbyło się to 

bezpiecznie, a wdrażane zmiany miały trwały efekt.  

Kreatorka 2020 ma za zadanie zwrócić Twoją uwagę na 

pewne ważne czynniki, które wpływają na Ciebie, ale 

także pokazać Ci na jak wiele rzeczy masz wpływ Ty. 

Zajmiemy się nimi za chwilę.  

W pierwszym rozdziale programu zaczniemy od zbudowania silnych 

fundamentów pod Twój plan na przyszłość. W ramach pierwszego kroku: 

• posłuchasz siebie, bo tylko TY wiesz, czego pragniesz i… czego 

jeszcze nie wiesz o sobie;  

• zrobisz twórczy przegląd ostatniego okresu–sprawdzisz, co Cię 

ukształtowało, jakie wydarzenia i ludzie byli w tym roku dla Ciebie 

najważniejsi, które z dążeń straciło na aktualności, a które kręcą Cię 

jeszcze mocniej; 

• stworzysz swoją mapę marzeń i aspiracji, aby zrozumieć, w jakim 

kierunku chcesz odbyć podróż w kolejnym roku.  

  



 

Jesteś w tym miejscu Twojego życia, ponieważ doprowadziły Cię tutaj 

Twoje dotychczasowe decyzje. Wszystko, co wydarzyło się do dzisiaj – 

stanowi fundament tego na czym będziesz budować swoje przyszłe 

projekty i osiągnięcia. Co proponuję na dobry początek przygody? 

Zaczniemy od przeglądu kilkunastu ostatnich miesięcy. Ty wybierz okres, 

na którym się skupisz. Ja lubię równe okresy, więc zaczynam od przeglądu 

rocznego. Ale Ty możesz wziąć na warsztat dowolny 

okres.  

Lubię zaczynać przeglądy od tego, co było w minionym 

okresie dla mnie najważniejsze, co wpłynęło najbardziej 

na decyzje, które podejmowałam, na to wszystko, co mi 

wyszło (a co nie) z moich planów.  

Czy wiesz, co wpłynęło na to, kim jesteś dzisiaj? Pamiętaj o tym, że u każdej 

z nas powody mogą się różnić, ale co do kilku wspólnych mianowników 

mam 100% pewności.  

• Ludzie, z którymi przebywasz, których znasz, z którymi rozmawiasz, 

których posty czytasz, od których otrzymujesz dobre i zimne słowa, 

którzy płacą za Twoje usługi, z którymi mieszkasz pod jednym 

dachem… 

• Wydarzenia, w których uczestniczysz, albo które są dla Ciebie istotne 

- czyli wszystkie spotkania, imprezy, koncerty, kłótnie z bliskim 

człowiekiem, dmuchanie świeczek na torcie, bieg na wyprzedaże, 

kawa z przyjaciółką, zakupy w supermarkecie, rozmowa z 

policjantem, kiedy wypisuje Ci mandat za niewłaściwe parkowanie 

(no bo przecież nie za zbyt szybką jazdę :P).  

• Emocje, które odczuwasz - te dobre, wzmacniające Cię i te mniej 

wspierające. Wszystkie reakcje Twojego organizmu na to, co dzieje 



 

się wokół Ciebie. To nasze reakcje na wydarzenia, a nie one same 

kształtują nasze emocje, pamiętaj.  

• Słowa, które docierają do Ciebie z zewnątrz i z wewnątrz – bo nasz 

wewnętrzny krytyk rzadko sypia. A o tym, jaką moc mają słowa 

napisano wiele. Najważniejsze jest to, że to one kształtują naszą 

rzeczywistość. Nawet kiedy nic nie mówisz na głos, to twój 

wewnętrzny głos pracuje na wysokich obrotach. Zwróć na to uwagę 

nawet teraz, kiedy czytasz te słowa. 

• Prezenty, które otrzymałaś i które wręczyłaś. Są wyrazem Twoich 

uczuć, efektem pracy nad pewnymi relacjami z ludźmi, 

przemyśleniami i wnioskami, do których dochodzisz. 

• Przyjemności, które wydarzają się w każdym Twoim dniu, nawet jeśli 

ich nie zauważasz. Gorąca kawa i jej wspaniały aromat, lody 

czekoladowe z taką puszystą polewą, która pieści i oczy i 

podniebienie, pot na czole po trudnym treningu, który właśnie 

odbyłaś na siłowni i masz poczucie, że żyjesz, laurka od dziecka 

przyniesiona z przedszkola z okazji dnia mamy. Jest ich wiele. 

Dostrzeż je.  

Sporo tego wszystkiego, prawda?  

Zaczynamy od tego zadania, ponieważ chcę zwrócić Twoją uwagę na 

pewne ważne czynniki, które wpływają na Ciebie, ale także pokazać Ci na 

jak wiele rzeczy masz wpływ Ty.  

W zadaniu będziesz mogła wykorzystać jedno z narzędzi, które opisuję 

w rozdziale ToolBox kilka stron dalej, a dokładnie Mapy Myśli. 

 

Narysuj mapę myśli „Moje osiągnięcia”. Zapisz lub 

narysuj na niej wszystkie dobre i wielkie rzeczy, 

których dokonałaś w ostatnich miesiącach.  



 

1. Kartkę A4 połóż poziomo przed sobą i narysuj, bądź napisz w jej 

centralnym punkcie "Moje osiągnięcia" (np. „Moje osiągnięcia 

2019 roku”). 

2. Narysuj kilka gałązek głównych odchodzących z jej centrum i nazwij 

je korzystając z jednego z kluczy:  

• kontekstowe: praca, szkoła, rodzina, dom itd. 

• role życiowe, które pełnisz: żona, mama, pracownik, studentka, 

freelancerka itd. 

• tematyczne: projekt X, projekt Y, działka, hobby itd. 

3. Nie ma lepszego i gorszego sposobu pogrupowania. Wybierz jakąś 

opcję i wypisuj wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Jeśli czujesz 

w głowie pustkę – wybierz inną kategoryzację i ćwicz dalej swoją 

pamięć.  

4. Rekomenduję Ci tworzenie maksymalnie 7 gałązek, aby mapa myśli 

była czytelna. Za dużo gałązek utrudni czytanie jej i praktyczne 

zastosowanie.  

5. W każdej z opisanych kategorii umieść kolejne podgałązki, na których 

zapisz konkretne osiągnięcia. 

Bardzo często nie odczuwamy pewnych codziennych działań, jako czegoś 

wielkiego i nadającego się do traktowania jako osiągnięcie. Nie wpadaj 

w tę pułapkę. Pomyśl o tym, czy dane działanie byłoby czymś 

wartościowym dla innej osoby, która nie potrafi tego, co Ty. Spójrz na 

swoje działania oczami dziecka, sąsiadki, przyjaciółki. Poszukaj swoich 

osiągnięć we wszystkim, co robisz.  

Nie szukaj za wszelką cenę rekordowych osiągnięć. Poszukaj fajnych 

momentów, ciekawych spotkań, ciepłych reakcji innych ludzi, np.: 

• Twoja praca i projekty– za co byłaś chwalona przez przełożonego, 

albo klientów? Co zwracało ich uwagę? Jakie wyróżniające 

kompetencje dostrzegli u Ciebie? 

• Szkolenia, kursy w których brałaś udział– co dobrego Ci dały? Na 

jakim poziomie są dziś Twoje umiejętności w danym temacie?  



 

• Książki, które przeczytałaś (albo napisałaś! ☺) – co Ci dały? Jakie 

notatki z nich zrobiłaś? Jakie myśli wyciągnęłaś? 

• Spotkania z najbliższymi, święta, niespodzianki– gdzie byłaś na 

feriach? Co fajnego robiłaś na wakacjach z partnerem? 

• Odkrycia – jakie decyzje podjęłaś? Jakie zmiany wdrożyłaś w życie?  

• Relacje – kogo poznałaś? Z kim nawiązałaś bliższą relację? Z jakim 

toksycznym człowiekiem się rozstałaś?  

Szukaj głębiej, niż tylko wśród nagród, medali i prezentów wielkości BMW 

(których Ci oczywiście życzę z całego serca).  

Co jeszcze można tutaj zrobić? Pomyśl, czy wśród wszystkich osiągnięć 

minionego okresu są takie, które kręcą Cię na tyle mocno, że chciałabyś 

zrobić je ponownie? Albo pobić ich wynik? Wejść w coś głębiej? Bardziej? 

Bliżej? Dlaczego akurat to? Zapisz wszystkie swoje wnioski w Asystencie.  

 

Przyszedł czas na pierwsze Narzędzie, o którym mogłabym mówić 

godzinami... Dlatego zamiast gadać – przetestujemy je.   

Mapa myśli to najbardziej naturalny dla Twojego umysłu sposób 

organizowania myśli i pomysłów. 

Mapa myśli to graficzny zapis drogi, jaką pokonują Twoje myśli od 

pierwszego przebłysku nowej idei aż do jej skrystalizowania. 

Mapa myśli to nieliniowy sposób zapisu informacji. 

Mapy myśli to technika zapisywania informacji, którą można krótko opisać 

jako sposób pracy z naszym umysłem, który optymalnie wspiera go w jego 

normalnym działaniu. Już tłumaczę.  

Nasze myśli nie układają się w umyśle liniowo, tak jak linijki w zeszycie. 

Nauczono nas takiego zapisywania informacji i tego się od lat trzymamy. 

Nie ma w tym nic złego – ciężko byłoby czytać książki, gdyby były zapisane 



 

w inny sposób, prawda? Ale co innego – czytać książkę, a co innego – 

zapisywać własne myśli. A w przypadku ćwiczeń rozwojowych zwykle 

rozmawiamy same ze sobą, a nie z książką, czy gazetą, prawda?  

Mapa myśli wykorzystuje to, że informacje przechowywane w naszym 

umyśle są ze sobą powiązane wielokierunkowo, a nie liniowo. Wyobraź 

sobie neuron i jego wypustki, które łączą się z innymi neuronami. W taki 

właśnie sposób nasz umysł buduje przez całe nasze życie siatki wiedzy. 

Łączy w ten sposób wszystkie bodźce, które do nas docierają.  

Zauważ, że mapa ma swój początek w samym środku kartki, a nie jak 

zwykłyśmy rozpoczynać notowanie – w lewym, górnym rogu. Nie używamy 

na niej całych zdań, a jedynie słów-kluczy (czyli kluczowych określeń dla 

danego tematu). Jest na niej także sporo ilustracji, prostych rysunków i 

strzałek, ramek i powiązań. Bo w umyśle kobiety wszystko się ze sobą 

wiąże… Znasz to skądś? 

Mapa myśli wygląda tak: 



 

 



 

Zacznijmy więc naszą przygodę od przeglądu. No wiesz, chodzi mi o taki 

przegląd generalny, w którym przefiltrujemy wszystko, co się da 

i pogrupujemy nasze osiągnięcia do różnych kategorii.  

Możesz to zadanie zrobić na różne sposoby: możesz to zrobić w Asystencie, 

wykorzystaćmapy myśli, albo inne formy organizowania informacji. 

Polecałam Ci mapy myśli, bo to narzędzie świetnie się sprawdza w takich 

działaniach, jak osobista burza mózgu. Pozwala przypomnieć sobie 

mnóstwo spraw, których nie dałabyś rady przywołać z pamięci siadając 

przed kartką w kratkę. Moja propozycja dla Ciebie… 

Zapraszam Cię do tworzenia własnych i unikalnych map myśli na 

różnorodne tematy. Jeśli nigdy nie miałaś z tą techniką do czynienia, to 

zacznij od prostych ćwiczeń polegających na pisaniu lub rysowaniu swoich 

własnych siatek skojarzeń z wybranym tematem.  

Każdy człowiek ma w swojej głowie zupełnie inny obraz świata. Mamy 

odmienne wspomnienia, inną wiedzę o świecie, różne doświadczenia. 

Każda nowa obserwacja, albo przeżycie wskakuje do naszego umysłu, ale 

aby zostały tam na dłużej muszą się połączyć z czymś, co już w nim jest. 

Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz za granicę do zupełnie nieznanego kraju, 

gdzie wszyscy porozumiewają się językiem, którego nigdy nie słyszałaś. 

Słyszane na ulicy słowa nie kojarzą ci się z niczym, co już znasz, nie masz 

żadnego punktu zaczepienia. Jedyne, co Cię ratuje w komunikacji to język 

gestów, czyli wizualizowanie ciałem tego, czego nie umiesz wyrazić 

słowami. Ten język jest na tyle uniwersalny, że wszędzie się dogadasz. 

Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy znasz więcej niż jeden język, 

ponieważ z każdym kolejnym językiem obcym, Twoja umiejętność 

rozumienia nowych słów będzie coraz mniejszym wyzwaniem. Na przykład 

– kiedy potrafisz mówić i czytać po angielsku, to nauka języka łacińskiego 

i innych języków romańskich będzie dla Ciebie dużo prostsza. Jeśli lubisz 

gotować i eksperymentować w kuchni, to zastosowanie nowych przepisów 

nie będzie dla ciebie stanowiło żadnej trudności. Łatwo dopasujesz nowe 



 

informacje do tego, co już wiesz. Takie połączenia informacji będą 

rozszerzały Twoją siatkę wiedzy na ten temat. 

Im więcej wiesz o świecie, tym łatwiej uczysz się nowych rzeczy. Twój 

umysł uwielbia stymulację, którą fundujesz mu zawsze, gdy się uczysz, albo 

rozwijasz jakąś umiejętność. Wysiłek w to włożony zawsze się zwraca. 

Sieć neuronowa w Twoim mózgu jest w nieustannym ruchu. Rodzisz się 

i już masz wielkie zasoby w swojej głowie. Z każdym kolejnym rokiem życia 

uczysz się nowych rzeczy. Poznajesz swoje najbliższe otoczenie, 

podstawowe słowa niezbędne do komunikacji, aż w końcu uczysz się 

bardziej abstrakcyjnych pojęć. Doświadczasz coraz to nowych emocji 

i dotykasz nowych obszarów świata wokół siebie. A w dobie Internetu 

i globalnej sieci informacyjnej – masz dostęp do informacji, o których 

często nie miałabyś nawet pojęcia, gdyby nie codzienne kliknięcia 

komputerowej myszki.  

Nauka zawsze zaczyna się od tego, że pojawia się nowe połączenie 

pomiędzy komórkami nerwowymi (neuronami). Najpierw połączenie jest 

bardzo słabe. Jeśli nie będzie powtórek, ani kolejnych elementów tego 

tematu dodanych do sieci – połączenie pewnie nigdy się nie wzmocni. Jeśli 

jednak zadbasz o to, żeby powtarzać te informacje, czynności czy zadania, 

to połączenie scementuje się na tyle, że będzie Ci łatwiej do tych informacji 

wrócić i z nich skorzystać. 

Ponieważ to, co wiemy ma wpływ na to, co postrzegamy. Jeśli czegoś nie 

znamy, albo nie potrafimy tego nazwać, to możemy tego nawet nie 

zauważyć, a co dopiero zapamiętać. Nieznany język będzie bełkotem, 

nieznany obraz będzie tylko tłem, a nieznany smak będzie (co najwyżej) 

czymś dziwnym dla twojego podniebienia. Im więcej wiesz o świecie, tym 

lepiej rozumiesz ludzi wokół siebie. Łatwiej wczuwasz się w czyjeś emocje, 

sytuację, czy problemy. Skuteczniej komunikujesz się z innymi, bo masz 

świadomość podobieństw i różnic, które są między wami. 



 

  



 

• kolory – wystarczą 3 kolory, aby notatka była ciekawsza i bardziej 

praktyczna,  

• grafiki – obrazy, zdjęcia, symbole (☺☼♀♂♥), emotikony, ikonki, 

znaki (!, ?, @, &), szkice odręczne,  

• porządkowanie – oznaczanie priorytetów, ważności, kolejności, 

grupowania, (numerowanie 1, 2, 3 czy I, II, III; pogrubienia lub różne 

czcionki ),  

• wyróżnienia – chmurki, pętle, ramki, podkreślenia, pochylenia, 3D,  

• powiązania – strzałki, linie przerywane, odniesienia,  

• dodatkoweelementy – listy, obrazki, cytaty, ramki z informacjami, 

które nie mogą być zapisane w formie skróconej, 

Pamiętaj także o innych technikach:  

• humor – potraktowanie poważnych tematów humorystycznie 

sprawia, że bardziej chce nam się do nich wracać, są dla nas bliższe, 

bardziej „nasze”,  

• absurd – im większe nonsensy i paradoksy pojawią się w notatce, tym 

bardziej będziemy ją pamiętać,  

• przestrzenność – wystarczy dorysować cień do obrazka, a nabiera on 

głębi i wyrazistości,  

• ruch – nie chodzi o rysowanie obiektów w ruchu (chociaż, jeśli ktoś 

potrafi, to droga wolna), ale raczej o zapisywanie informacji w sposób 

dynamiczny, nadawanie im związków przyczynowo skutkowych, 

podkreślania ich dynamiki,  

• zmysły – im więcej zmysłów poruszymy podczas notowania, tym 

więcej obudzimy podczas czytania notatki, pamiętajmy, że poza 

wzrokiem, mamy jeszcze słuch, węch czy dotyk – kanały przez które 

poznajemy świat,  

• wielkość – w przypadku map myśli możemy wykorzystywać ten 

parametr do wyróżniania, podkreślania, albo zwracania na coś uwagi. 



 

 
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że podejmując wyzwania 

wykazujemy się pewnymi określonymi kompetencjami lub umiejętnościami. 

Kiedy coś przychodzi nam łatwo, to wydaje się, że to oczywistości. Myślimy 

o tym dopiero wtedy, gdy czegoś nam zabraknie i musimy to uzupełnić. Ale 

dziś nie o lukach, a o unikalnych kompetencjach.  

Wybierz 3 najważniejsze osiągnięcia minionego okresu, a następnie zadaj 

sobie pytania:  

• Co dokładnie musiałam zrobić, aby to osiągnąć?  

• Jakimi umiejętnościami wykazałam się realizując te wyzwania? 

• Co mi to mówi w kontekście najbliższych 12 miesięcy?  

To niezwykle ważne pytania, które pozwolą Ci zrozumieć, że nic nie dzieje 

się przez przypadek. Jesteśmy wypadkową naszych dotychczasowych 

decyzji i działań. Dlatego warto wiedzieć co dokładnie potrafię i mam, co 

pozwoliło mi osiągnąć moje cele z ostatnich miesięcy. Być może te zasoby 

są na tyle unikalne, że będą stanowić Twoją tajną broń. Być może są 

„wielorazowego użytku” i będziesz mogła korzystać z nich ponownie w 

nadchodzących okresach realizując wizję swojej wymarzonej przyszłości? 

Tego Ci 

życzę.

 

Odpowiedz na 3 pytania dotyczące sposobów, jakimi 

dotarłaś tu, gdzie dziś jesteś dzisiaj: 

1. Co zrobiłaś, aby tu dotrzeć? 

2. Jakimi umiejętnościami się wykazałam? 

3. Co to dla mnie oznacza na przyszłość? 



 

 
Rok ma tylko 12 miesięcy, a doba 24 godziny. Dlatego nie wszystkie wielkie 

plany jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu 365 dni.  

✓ Czasami przeszacowujemy nasze szanse na realizację zbyt dużej 

ilości spraw.  

✓ Czasami wydaje nam się (błędnie!), że czas jest z gumy.  

✓ Czasami robimy z siebie Panie Perfekcyjne, które pokażą wszystkim, 

że się da. 

Inne powody nierealizowania zaplanowanych zadań: 

• Nie skupiłaś się – rozproszyłaś uwagę na zbyt wielu zadaniach, 

zamiast wybrać kilka i zrobić je dobrze; 

• Zapomniałaś o nich– w codziennym biegu nie trudno o pominięcie 

pewnych spraw.   

• Odłożyłaś je na później– lista rzeczy odsuniętych "na wieczne nigdy" 

u niektórych z nas zajmuje większość notesów z TO DO listami.  

• Nie zdążyłaś ich zrobić– wyparły je ważniejsze w danych momentach 

roku sprawy, ale wciąż są dla Ciebie ważne i warto byłoby do nich 

wrócić; 

• Straciły dla Ciebie wartość– nie ma już uzasadnienia do ich realizacji, 

przeterminowały się, albo były ważne kilka miesięcy temu, a dziś już 

wcale; 

• Nie potrafiłaś ich zrobić samodzielnie– bo zgrywasz się na Zosię 

Samosię i nie chcesz poprosić o pomoc.  

 



 

Pamiętaj, że nie robisz tego ćwiczenia, żeby wzbudzić w sobie poczucie 

winy, albo żalu, że tyle spraw nie zostało dociągniętych do końca. To nie 

ma być ściana płaczu. To urealnienie Twoich wyobrażeń o: 

✓ czasie, który jednak z gumy nie jest; 

✓ naszych nadprzyrodzonych mocach, których w 

zakresie wydłużania doby nie posiadamy; 

✓ naszych prawdziwych, codziennych potrzebach, 

które często przeszacowujemy.  

Po stworzeniu listy (lub mapy)wszystkich niezrealizowanych rzeczy 

w ostatnim okresie – czas na odpowiedzi na pytania:  

• Które spośród nich wciąż są aktualne i ważne dla mnie?  

• Co zrobiłam zamiast tego zadania?  

• Czego się obawiałam lub obawiam w kwestii ich realizacji?  

• Czy zmieniły się jakieś warunki lub sytuacja, które wzmocniły ten 

efekt?  

Bądź ze sobą uczciwa, ale także dobra dla siebie. Nie biczuj się, jeśli nie 

wszystkie prawdziwe odpowiedzi wyglądają tak, jakbyś tego oczekiwała.  

  

Stwórz mapę myśli, na której wpisz wszystkie zadania, 

wyzwania, marzenia, których nie zrealizowałaś w ostatnich 

miesiącach. Jeśli znasz powody, dla których tak się stało to 

możesz te wskazania pogrupować w różne kategorie.  



 

 
O czym marzysz? Co Cię kręci? Wiesz to na bank? Czy jesteś na rozdrożu 

i w zasadzie to nie wiesz czego chcesz i jakie są Twoje najgorętsze 

pragnienia?  

Czasami jest tak, że żyjemy w pewnym przekonaniu o naszych marzeniach. 

Jakby były one czymś danym nam na zawsze, niezmiennym.  

 

Dodatkowe pytania do siebie: 

• Czy te wypisane hasła są rzeczywiście moje? Czy rzeczywiście mnie 

określają? Moje wartości i moje potrzeby? 

• Skąd się wzięły? Czy wypisuję je zawsze w tego typu ćwiczeniach? 

Kto mi je włożył do głowy i serca? 

• Czy wciąż są moje? Czy nie straciły na aktualności? Co będzie jeśli ich 

nie osiągnę? Nie dostanę?  

• Dlaczego akurat one? Co w tych sprawach jest takiego, co mnie 

totalnie kręci, przyciąga jak magnes?  

Narysuj mapę myśli i napisz lub narysuj  

uzupełnienia poniższych zdań:  

• chcę się nauczyć...(np. język chiński, pisanie 

bezwzrokowe na klawiaturze, programowanie 

w html, szydełkowanie); 

• chcę poznać…(np. kogoś, coś); 

• chcę odwiedzić…(babcię, kraj, kontynent, kawiarnię 

w Berlinie).  

 



 

Marzenia są jak drogowskazy. Określają kierunki naszego rozwoju. 

W zarządzaniu projektami często tworzy się tzw. „road-mapy”, czyli 

zestawienia zawierające wszystkie działania, na których skupia się nasz 

zespół projektowy w określonym czasie, np. w ciągu roku. Każdy członek 

zespołu, spoglądając w road-mapę wie, na czym i kiedy powinien się 

sfokusować, aby do końca okresu wszystkie cele zostały osiągnięte.  

  



 

 
Teraz będziemy rysować. Nie żartuję. Już jakiś czas temu odkryłam, że 

tworzenie symboli dla moich pomysłów działa cuda! Każdy pomysł, który 

zaczynam realizować dostaje swoje imię, a bardzo często także symbol, 

ikonkę, których używam w notatkach na ich temat. Pozwala mi to odróżnić 

szybko notatki pomiędzy sobą. Jest to najbardziej wspierające, kiedy 

realizuję równolegle kilka tematów.  

Innym przykładem wizualizacji pomysłów są… zabawki. Zachęcam Cię do 

wybrania się do sklepu z zabawkami i wybrania sobie jakiegoś małego, 

kolorowego przedmiotu, który najbardziej lub najszybciej skojarzył Ci się 

z Twoim marzeniem.  

✓ Marzysz o podróżach? Znajdź mały globus, plecaczek, albo kompas. 

✓ Marzysz o byciu profesjonalnym grafikiem komputerowym? Znajdź 

zestaw kredek albo piękne mazaki, które będą Ci przypominać o 

tworzeniu ilustracji.  

✓ Możesz szukać mniej oczywistych skojarzeń – pozostawiam to Tobie. 

Puść jednak wodze fantazji i pozwól się takim niecodziennym 

przedmiotem wprawić w dobry humor za każdym razem, kiedy Twoja 

dłoń natknie się na niego w torebce, albo wzrok zatrzyma się na nim, 

stojącym na Twoim biurku.  

Słowa są bardzo nośne, ale nie zawsze wystarczają. Dlatego właśnie 

zobrazowanie naszych myśli i słów zwykle prowadzi do poprawy 

efektywności komunikacji międzyludzkiej. Oto przykłady.  

Odręczne rysunki i szkice możesz wykorzystać wtedy, gdy chcesz wyrazić 

swój pomysł w sposób bardziej zrozumiały dla innych. Rysując 

przyjacielowi poglądową mapkę – upraszczasz mu dotarcie do Twojego 

domu w gąszczu wielkiego miasta i oszczędzasz dużo czasu na długie opisy 

typu „skręć w lewo za sklepem spożywczym, a jak zobaczysz po prawej 

stronie kiosk, to miń go i po około 100 metrach znowu skręć w lewo (…).” 

Czasami ciężko jest wyjaśnić coś opowiadając o tym, albo pokazując „na 



 

migi”. W takich sytuacjach sięgnij po cokolwiek na czym da się rysować 

(serwetka, kartka z notesu, flipchart) i stwórz poglądowy obraz tego, czego 

nie wyrażą słowa.  

Szkicowanie w notatniku może Ci pomóc zapamiętać jakiś pomysł, albo 

koncepcję na później.Wyobraź sobie, że planujesz remont 

kuchni i łazienki. Zapewne nosisz wtedy w głowie jakieś 

wizje oczekiwanego rezultatu takich prac 

modernizacyjnych.  

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś je naszkicowała. 

Zwłaszcza, że co kwadrans wpada Ci do głowy nowy pomysł na 

zagospodarowanie pomieszczeń i nie warto dopuścić do tego, żeby te 

ulotne myśli umknęły bezpowrotnie. Może się okazać, że kiedy przemyślisz 

jakiś temat, to okaże się, że nie jest najlepszy i zechcesz wrócić do 

poprzedniej wizji. Szkice innych pomysłów będą wtedy idealnymi punktami, 

do których się odniesiesz. 

Szybkie rysunki możesz robić także na spotkaniu, które organizujesz, albo 

prezentacji, którą właśnie prowadzisz. Zwykły odręczny rysunek stworzony 

na żywo niesie ze sobą większy ładunek emocjonalny dla odbiorcy, niż slajd 

z wklejonym gotowym obrazkiem znalezionym w Internecie. Zatem szkicuj, 

jeśli chcesz wzmocnić swój przekaz i zostać lepiej zapamiętaną. Umysł 

zdecydowanie lepiej przyswoi wyjątkowy, nawet koślawy rysunek, niż 

śliczny, kolorowy obraz, po którym odbiorca jedynie przebiegnie wzrokiem 

i zapomni o nim po chwili. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno 

zastosowanie szkicowania w codziennych obowiązkach. Szkicuj, aby 

podsumować ustalenia po spotkaniu z szefem, czy klientem w projekcie. 

Jeśli np. jesteś projektantką i kolejne spotkanie z Twoim zleceniodawcą 

dobiega końca, to proponuję naszkicować ostatnią wspólnie ustaloną wizję 

rozwiązania, aby dla Ciebie stanowiła punkt odniesienia do dalszych prac, 

a dla klienta potwierdzenie tego, na co się finalnie zgodził. Sprawisz, że 

Wasze biznesowe relacje będą klarowne, nie będzie miejsca na 

niedopowiedzenia.  



 

Pinterest to elektroniczna tablica korkowa, która się nie 

kończy. Takie przynajmniej były założenia jej twórców. 

Zakładasz konto w serwisie i już możesz "pinować", czyli 

przypinać ciekawe obrazy. Pinterest to miejsce, gdzie królują 

obrazy! To raj dla wzrokowców i… kobiet. Podobno ponad 

3/4 użytkowników tego serwisu stanowią w tej chwili Kobiety. Każdy, kto 

mnie zapyta o to, jaki jest mój ulubiony (ba! Nawet ukochany!) serwis 

społecznościowy – bez wahania wymienię Pinterest.  

W czym Pinterest może Ci pomóc?  

• Orgazm wzrokowy– tak właśnie jest. Kochamy piękne obrazy, 

ilustracje, zdjęcia. A jeśli dostajemy dostęp do nich w takim natężeniu 

– efekt murowany. 

• Zatonięcie w pięknych wizjach i inspiracjach– nie mów, proszę, że nie 

ostrzegałam. Pinterest jest kopalnią pomysłów na wszystko.  

• Wyjście poza schemat myślenia na dany temat – jeśli o czymś sporo 

myślisz, to czasem tracisz do tego dystans. Dzięki bogatemu zbiorowi 

grafik, infografik, czy ilustracji, możesz zyskać świeże spojrzenie na 

stare tematy. 

• Ludzie o podobnych zainteresowaniach – Pinterest to serwis 

społecznościowy, z którego korzystają miliony ludzi. Wielu spośród 

nich ma podobne do Ciebie pasje i specjalizacje. Możesz łatwo 

znaleźć podobnych do siebie Pinerów, a dotrzesz do nich dzięki 

zdjęciom i grafikom, które Was wspólnie przyciągnęły. 

Użytkowniczka Pinterestu może tworzyć nieskończoną ilość swoich tablic 

tematycznych, a na nich nieskończoną ilość obrazów znalezionych na 

stronach www, albo w czeluściach własnego laptopa, tableta, smartfona.  

Mam sporo tablic w tym serwisie. Niektóre są zawodowe i pomagają mi 

znaleźć inspirację, kiedy brakuje mi pomysłów np. na nowy moduł szkolenia 

dla managerów. Inne są osobiste i wrzucam na nie obrazy wnętrz, potraw, 



 

albo strojów, które zwróciły moją uwagę i do których chciałabym kiedyś 

wrócić. 

Instagram to także serwis społecznościowy, w którym 

królują obrazy. Ale poza tym jednym elementem wspólnym 

– rządzi się zupełnie innymi prawami, niż Pinterest. Każdy 

kto zakłada swoje konto na Instagramie może dzielić się 

swoimi zdjęciami z pozostałymi użytkownikami serwisu, 

a także oglądać miliony (serio!) zdjęć i materiałów video wrzucanych tutaj 

każdego dnia przez ludzi z całego świata.  

To serwis, w którym królują profile twórców i organizacji z branży 

rozrywkowej, kreatywnej, modowej, kulinarnej, ale nie tylko. Wszystko, co 

można prosto i szybko przedstawić na zdjęciu – znajduje tutaj swoich 

odbiorców. Im bardziej zakulisowe i ciekawe przedstawienie świata, tym 

więcej osób zauważy materiał.  

O ile na Pinterest znajdziesz tablice tematyczne, to na Instagramie 

wyszukujesz interesujące obrazy za pośrednictwem hashtagów. Tutaj także 

można „utonąć” w pięknych grafikach, zdjęciach i twórczości milionów ludzi 

z całego świata. Dlatego polecam Ci ten serwis jeśli szukasz inspiracji 

i chcesz być na bieżąco – z trendami, z modą, z kampaniami społecznymi, 

promocyjnymi i reklamowymi. Z każdym miesiącem coraz więcej 

marketerów i osób publicznych deklaruje aktywność na tej platformie. 

Dlatego wpadnij tutaj, jeśli chcesz wiedzieć co aktualnie w trawie piszczy. 

Na Pinterest znajdziesz wiele inspiracji uporządkowanych 

i skategoryzowanych. Możesz tutaj wyszukiwaćpo słowach kluczowych 

pojedyncze piny (czyli zdjęcia i grafiki), a także całe tablice tematyczne. 

Dzięki temu odnajdujesz całe zbiory materiałów, które ktoś przed Tobą 

zorganizował i zebrał w jednym miejscu.  

 

 

  



 

Rozejrzyj się po swoim otoczeniu i zastanów się, co mogłoby stanowić 

symbol Twojego marzenia, albo najgorętszego pragnienia. Być może 

świetnie zdajesz sobie sprawę z tego, co jest tym marzeniem. Jeśli nie – 

nie przejmuj się. Zaraz pomożemy sobie w odkryciu tego czegoś ☺ 

Wskocz na Pinterest i załóż swoje konto. A jeśli już je masz – stwórz nową 

tablicę pod tytułem „Marzenia”. Możesz ją schować przed oczami innych 

użytkowników serwisu, ale możesz także udostępnić ją bliskim osobom, 

które mogą pomóc Ci w rozszerzeniu pola skojarzeń –przypinając do niej 

Piny z tematami, które w ich odczuciu mogą Cię kręcić i CI się podobać.  

Wejdź na Instagram i załóż swoje konto. A jeśli już tu jesteś – poszukaj po 

hashtagach intrygujących i ciekawych przykładów tego, o czym marzysz. 

Jeśli marzysz o podróży do Indii – użyj hashatgów #India #Asia #journey 

#travel, itd. (najwięcej użytkowników serwisu porozumiewa się w języku 

angielskim, dlatego najpopularniejsze hashtagi są właśnie w tym języku).  

W obu serwisach możesz obserwować osoby, które Cię inspirują, albo te 

które były tam, gdzie Ty się wybierasz. Sprawdź czy mają swoje profile 

w tych serwisach i czym Cię zaskoczą. Być może znajdziesz dzięki 

publikowanym przez nich materiałom jakieś nowe wskazówki dla siebie. 

Przetestuj różne możliwości, pobaw się w serwisie, odkryj coś nowego…  

  

Stwórz tablicę na Pinterest „Marzenia” i przypnij do 

niej wszystkie piękne grafiki, zdjęcia, obrazy, które 

poruszyły Twoją wyobraźnię i które stanowią 

wizualną wersję Twoich pragnień. 



 

 
Czy znasz strategię planowania od końca? To jedna z technik planowania 

projektów, ale my zajmiemy się nią w naszym programie dosyć przewrotnie. 

Najpierw przeniesiesz się w przyszłość i wyobrazisz sobie swoje życie za… 

10 lat. Na początku to może być trudne zadanie, ale jak tylko wejdziesz 

w tryb „marzenia nie mają ograniczeń”, to stworzysz obrazy, których nie 

powstydziłby się Michał Anioł.  

Potem zastanowisz się, w jaki sposób można dotrzeć do tego punktu 

w przyszłości, ale zaczynając planowanie od końca, czyli od wizji 2029 

roku, poruszając się za każdym razem o kilka kroków aż dotrzesz do dnia 

dzisiejszego.  

Przykład: Chciałabyś za 10 lat być właścicielką pensjonatu nad morzem, 

do którego przyjeżdżają podróżnicy z całego świata, aby odpocząć i poznać 

polską kuchnię. Aby to się stało dokładnie za 10 lat, to: co najmniej rok 

wcześniej (czyli za 9 lat od dziś) powinnaś mieć działający pensjonat, 

wcześniej powinien zostać wypromowany wśród potencjalnych klientów, 

wcześniej zostać wyposażony w podstawowe funkcjonalności, a jeszcze 

wcześniej wykupiony (lub wynajęty) itd. Po takiej podróży w czasie 

uświadomisz sobie co powinno wydarzyć się już dziś, aby za 10 lat takie 

marzenie miało szansę się zmaterializować. To zadanie pomoże Ci też 

uspokoić się nieco, że nie wszystko musisz zrobić już teraz.  

 

 

Narysuj swoją mapę podróży w czasie do roku 2029 

opisując poszczególne kroki wstecz. 



 

Pomocne mogą być pytania:  

• Kto potrafi zrobić to o czym marzę? 

• Kto już tam był? 

• Kogo mogę poprosić o wsparcie?  

• Komu mogę to delegować? 

• Komu mogę oddać całkowicie do zrealizowania?  

• Jakich zasobów mi brakuje, aby ruszyć w podróż?  

• Jakie narzędzia lub aplikacje mogłyby mi się przydać?  

 

  



 

 
Aby w naszym życiu pojawiły się nowe osoby, wydarzenia i projekty – 

musimy zrobić dla nich miejsce. Zachęcam Cię do tego, aby znaleźć dziś dla 

siebie kilka spokojnych chwil i zastanowić się nad wszystkim, czego nie 

chcesz lub nie możesz zabrać ze sobą w dalszą podróż w kolejny rok.  

Trzeba stworzyć dobry, czysty i pozytywny grunt pod nowe, piękne rzeczy, 

które czekają na nas za rogiem. Dlatego na dziś mam dla Ciebie 2 zadania.  

Zapisuj w nim, chwytaj, wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w Twoim 

życiu. Niektórzy moi znajomi, którzy wdrożyli ten nawyk do swojej 

codzienności – mówią, że warto na koniec każdego dnia pomyśleć 

o 3 takich sprawach, za które jesteśmy tego dnia wdzięczni.  

Przetestuj to na sobie.  

Pomyśl też o trudniejszych sprawach i zacznij je porządkować: 

• wyrzuć to, co Cię obciąża, źle Ci się kojarzy, nie wspiera Twoich 

zamierzeń 

• oczyść swoje szuflady – fizycznie, w meblach, ale też mentalnie – 

w sercu, 

• uwolnij się od nadmiaru – informacji, przedmiotów, spraw, o których 

myślisz.  

Stwórz swój „notes wdzięczności” w dowolnej formie 

(podręczny, papierowy notesik, tablica na Pinterest, 

dokument na GoogleDocs) i zapisz w nim dzisiaj 

pierwsze myśli o tym, za co jesteś wdzięczna sobie, 

swoim bliskim, światu. 



 

Oczywiście taki proces nie nastąpi w 5 minut, ale warto zacząć od małych 

kroków, aby za jakiś czas pojawiły się dostrzegalne zmiany.  

 

 

 

 

Opowiadałam o dwóch z nich w moim podcaście.  

Możesz posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 

DG10 // Unikalne materiały kursowe (+Mapy myśli) 

DG09 // Skuteczność w kurach online (+Potęga checklisty) 

  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-10
https://www.digitalgirls.pl/podcast-09


 

 

Czy zauważyłaś, że z niektórymi ludźmi i zjawiskami czujesz się dobrze 

i swobodnie, a przy innych spinasz się i czujesz „nie-sobą”? No właśnie. 

Każda z nas z czymś innym rezonuje. Jeśli jeszcze nie odkryłaś, czym to jest 

u Ciebie, to ten rozdział przyniesie wiele ważnych odpowiedzi: 

• zaprzyjaźnisz się bliżej ze swoją intuicją (bo to potężne narzędzie 

samo-odkrywania) oraz nazwiesz po imieniu swoje największe 

wartości życiowe; 

• zidentyfikujesz wszystko, co sprawia Ci radość, ciekawi Cię i bawi, 

a więc to, co może być genialnym starterem dla Twojej ścieżki serca 

i kariery; 

• odkryjesz swoje największe wyróżniki, a także mocne strony, które są 

podstawą Twojej unikalności, a także głównym narzędziem do pracy 

nad osiąganiem celów, które sobie stawiasz.  

Zastanowimy się w tym tygodniu z kim rezonujemy. Czyli z kim wchodzimy 

na wyższy poziom zrozumienia. Z kim mówimy, że nadajemy na podobnych 

falach. Z kim rozumiemy się bez słów. Wreszcie, z kim i z czym czujemy się 

najlepiej. A te odpowiedzi dadzą nam wskazówki do budowania na tym 

naszych fundamentów do zmiany jutra. Zaczynamy.  

  



 

Czy masz swoją Przyjaciółkę? Albo inną bliską osobę, która zna Cię 

i rozumie jak nikt inny? Które cechy tej osoby sprawiają, że rozumiecie się 

tak dobrze?  

• rozumienie Twojego życia – czyli wiedza o tym, jak wygląda Twoja 

codzienność, wyzwania, bolączki, radości; 

• otwartość na Ciebie– ciekawość Ciebie, Twoich myśli, Twoich 

planów, marzeń, ale także problemów z którymi się borykasz; 

• życzliwość do Ciebie– akceptowanie Cię takiej jaka jesteś i nie 

oczekiwanie, że zmienisz się w kogoś, kim nie chcesz być; 

• chęć wspierania Cięi pomagania w chwilach, w których braknie Ci siły 

lub motywacji, jedziesz na oparach. 

No właśnie, gdyby nie bliskie nam osoby, przy których nie musimy niczego 

udawać, nic kreować na siłę, zakładać żadnych masek – nasze życie nie 

byłoby pełne.  

Jednak nie w każdej sytuacji Przyjaciółka da radę nas wesprzeć. Są sytuacje, 

w których nawet ona nie ma mocy sprawczych i jej dobre serce i słowo nie 

wystarczają. W takich chwilach pomoże… grupa wsparcia albo Twój 

osobisty MasterMind.  

Grupa wsparcia to najczęściej grupa osób o podobnych do siebie: 

• wartościach; 

• potrzebach; 

• wyzwaniach; 

• marzeniach; 

• zainteresowaniach. 



 

To najczęściej grupy osób posiadające uzupełniające się kompetencje, które 

wykorzystane w komplecie, mogą więcej, niż w oderwaniu od całości.  

Grupy mogą powstawać wszędzie. Możesz zbudować grupę z osób które 

mieszkają niedaleko siebie lub znają się od dawna. Możesz stworzyć grupę 

z osób, których nigdy nie widziałaś na żywo, ale znasz je przez Internet. 

Każda forma pozyskania podobnych osób jest dobra i powszechnie 

stosowana.  

Zastanów się przez chwilę, jakie osoby w Twoim najbliższym otoczeniu 

mogłyby wesprzeć Cię najskuteczniej w Twoich dążeniach. Jakie osoby 

Ty możesz zasilić swoimi kompetencjami i umiejętnościami najpełniej.  

Polecam Ci kilka możliwych opcji, ale potraktuj je jako otwartą listę: 

• przejrzyj fejsbukowe grupy zrzeszające osoby o podobnych 

potrzebach lub zainteresowaniach, np. grupa #DigitalGirls, którą 

prowadzę i w której dzieją się fantastyczne wyzwania, akcje 

i tygodnie tematyczne, zapraszam gorąco, jeśli jeszcze nie jesteś 

z nami na FB (>>> link); 

• rozejrzyj się za wydarzeniami organizowanymi w Twojej okolicy, do 

których możesz dołączyć, a podczas których uczestnicy zajmują się 

tematami, które są Ci bliskie; 

• zapytaj ekspertów z danej dziedziny – skąd czerpią wsparcie, 

inspiracje, albo biznesowych partnerów; 

• idź na targi bliskie Twojej dziedzinie – tam jest zawsze wiele osób 

realizujących działania z różnych perspektyw (sprzedawcy, klienci, 

mentorzy, partnerzy, organizatorzy przestrzeni itd.); 

• poszukaj blogówtematycznych i zacznij udzielać się w komentarzach 

pod wartościowymi dla Ciebie tekstami, być może nawiążesz dialog 

z osobami, które mają podobne zainteresowania (czyli zarówno 

twórcą bloga, jak i jego czytelnikami);  

https://www.facebook.com/groups/pm.digital.girls/


 

• pobuszuj na serwisach publikujących e-magazyny tematyczne, np. 

Issuu – tam jest zawsze sporo i twórców treści, producentów, jak 

i czytelników, z którymi macie podobne pasje; 

• zapytaj znajomych o ich ulubione miejsca (a także e-miejsca) spotkań 

z osobami dzielącymi Wasze zainteresowania; 

• stwórz swoje własne miejsce w sieci, do którego zaprosisz osoby 

o podobnych zainteresowaniach ☺ 

Co ważne – żadna z powyższych opcji nie poskutkuje, jeśli nie będziesz do 

tego podchodzić proaktywnie. Samo obserwowanie ludzi w sieci, czytanie 

ich tekstów, komentarzy, czy postów – NIC NIE ZMIENI. Znajdziesz może 

trochę inspiracji, ale nic więcej. DZIAŁANIE jest jedynym skutecznym 

sposobem na REALIZOWANIE SWOICH PLANÓW.  

Innym sposobem na zdobycie współpartnerów, którzy rozumieją 

Cię lepiej niż Przyjaciółka, czy nawet Partner(ka) są grupy 

MasterMind. To niesamowicie efektywna forma współpracy z osobami, 

które znajdują się na podobnym do Ciebie etapie swojego biznesu, rozwoju 

czy przedsięwzięć. Dzięki systematycznym spotkaniom (np. 1 lub 2 razy w 

miesiącu), w kameralnym gronie (np. 5-6 osób), podczas których poruszacie 

tematy gorące dla Waszych projektów i dla Was w ustrukturyzowanej 

formie (np. po 15 min dla każdej osoby, wspólne planowanie 

nadchodzących wyzwań i podsumowywanie minionego okresu) – wspinacie 

się wspólnie na wyższe poziomy w tym, co Was akurat zajmuje.  

Znam wiele kobiet, które nie mają takiego komfortu, aby móc porozmawiać 

z najbliższymi dla siebie osobami (członkami rodziny i przyjaciółmi) na 

tematy, które stanowią fundament ich pasji i osobistego rozwoju. Szukają 

wtedy osób podobnych do nich, które stają przed zbliżonymi wyzwaniami, 

aby wspólnie pomagać sobie pokonywać labirynty, pułapki i odpowiadać 

na wielkie pytania. Dla takich osób formuła MasterMind będzie odkryciem. 

Polecam rozejrzeć się za takimi grupami w Twojej okolicy, albo za 

pośrednictwem mediów społecznościowych i grup wsparcia (o których 



 

pisałam wcześniej). W takich miejscach często ogłaszają się osoby, które 

poszukują partnerów i partnerek do grup MasterMind. Rozejrzyj się.  

Sama prowadzę cyklicznie takie grupy dla kursantek z mojego programu 

#SHIFT. Dzięki temu mamy wspólny fundament działań, podobną bazę 

wiedzy, do której wracamy, kiedy trzeba coś doczytać lub zgłębić.  

// 

Opowiadałam o mojej współpracy z Klientkami w moim podcaście.  

Możesz posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 

DG29 // Mastermind to silnik Twojego solo-bizesu (+Mentoring w 

działaniu) 

 

  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-29/
https://www.digitalgirls.pl/podcast-29/


 

 
Tematyka wartości życiowych jest niezwykle ważna. W naszej społeczności 

stworzyłyśmy kiedyś wspólnie Manifest Producentki, który wygląda tak: 

 

Potraktuj go jako kierunkowskaz, inspirację. Twoje osobiste wartości 

życiowe są na pewno wyjątkowe i unikalne. Dziś się nimi zajmiesz.  



 

Nie bez przyczyny zaczynamy od nich nowy rozdział. Kiedy mamy 

świadomość tego, co dla nas ważne – prościej i z większą lekkością 

podejmujemy wszystkie decyzje dotyczące naszego życia. Wiele spraw 

przestaje być skomplikowanymi kwestiami, bo rozstrzygamy je w sposób 

oczywisty – albo to coś jest zgodne z moimi wartościami, albo nie. I wtedy 

decyzja jest prosta.  

Wiem, że dla wielu osób pytanie o wartości może być bardzo silne i mogą 

czuć się niegotowe do opowiadania o tym fundamencie życiowym. 

Rozumiem to i bardzo szanuję. Jeśli i Ty czujesz, że temat jest bardzo 

intymny i nie chcesz dzielić się wszystkim, to zostaw swoje rozważania 

tylko dla siebie.  

 

To jedno z najlepszych ćwiczeń, które do tej pory robiłam, które pomaga 

zidentyfikować i zapisać swoją własną misję życiową. Postanowiłam 

podzielić się na łamach naszego kursu tym ćwiczeniem. Być może i Ciebie 

zainspiruje do nowych odkryć.   

Odpowiedz sobie na 4 pytania i zanotuj swoje 

odpowiedzi: 

1. Jakie są dwie cechy Twojego charakteru,  

które Cię wyróżniają, są wyjątkowe? 

2. Wymień dwa sposoby, w jakich lubisz te cechy wyrażać w 

kontaktach z innymi ludźmi.  

3. Załóżmy, że świat jest doskonały. Jak taki świat wygląda? Jak 

wyglądają w nim relacje międzyludzkie? Jakie to uczucie być 

częścią tego świata? Odpowiedz na to pytanie w formie 

twierdzenia, w czasie teraźniejszym, określając stan najlepszy 

dokładnie tak jak to widzisz i czujesz.  

4. Połącz teraz powyższe punkty w jedno stwierdzenie.  

 



 

Podzielę się z Tobą moimi odpowiedziami: 

1. Kreatywność i otwartość na drugiego człowieka. 

2. Inspirując do dobrych zmian, uskrzydlając i dzieląc się swoją wiedzą 

i umiejętnościami.  

3. Ludzie się szanują i akceptują swoje różnice. Potrafią wykorzystywać 

swój unikalny potencjał. Cieszą się z małych rzeczy, które przytrafiają 

się im każdego dnia, dostrzegają, że życie jest teraz (a nie wczoraj, 

ani jutro). Dzielą się tym, co w nich dobrego i mnożą w ten sposób 

zasoby dobra na świecie.  

4. Moim celem jest wykorzystywać moją kreatywność i otwartość na 

drugiego człowieka, aby inspirować, uskrzydlać  innych i dzielić się z 

nimi swoją wiedzą i umiejętnościami. A wszystko po to, aby ludzie 

mogli cieszyć się swoim życiem, wykorzystując w pełni swój potencjał 

i pomagając innym ludziom, by na świecie żyło się lepiej.  

Kiedy masz świadomość swoich marzeń i wyróżniających Cię cech,  

to zdecydowanie łatwiej będzie Ci w zaplanować ważne kroki.  

Pomocne pytania w tym zakresie, które możesz wykorzystać 

do pogłębienia tematu: 

✓ Jakie są najważniejsze dla mnie w życiu sprawy?  

✓ Co jest moim priorytetem? 

✓ W obronie jakich przekonań walczę? 

✓ Za jakimi ludźmi „poszłabym w ogień”? Jakie są ich najważniejsze 

cechy? 

✓ Co sprawia, że czuję, że żyję? Jak to się objawia na co dzień? 

 

Postaraj się być bardzo konkretna. Zapisz odpowiedzi. Dociekaj. Pogłębiaj. 

Szukaj szczegółów. Nie zatrzymuj się na pierwszej, oczywistej odpowiedzi. 

Chodzi w końcu o Twoje życie.  



 

 

• Co byś zrobiła, gdyby nie istniały żadne ograniczenia?  

• Jaki zawód byś wykonywała, gdyby wszystko było możliwe?  

• Co kochasz robić najbardziej na świecie? 

No i pytanie podstawowe – jak często pozwalasz sobie na takie folgowanie 

w marzenia i wizje pięknej przyszłości? No właśnie. Wykorzystaj nasz 

program i grupę wsparcia, którą tworzą jego Uczestniczki. W naszym gronie 

wszystko jest możliwe, bo każda z nas pragnie dla siebie lepszej 

przyszłości, bliższej naszym prawdziwym wartościom i przekonaniom. 

 

Pomyśl o uzupełnieniu poniższych zdań: 

• pasjonuję się…  

• moje zainteresowania to… 

• w czasie wolnym najchętniej... 

• odczuwam radość, gdy… 

• w dzieciństwie kochałam… 

• nawet bez wynagrodzenia mogłabym… 

• najczęściej pomagam innym w… 

• znajomi pytają mnie o radę, kiedy… 

• ciekawi mnie… 

• przyciąga mnie… 

Stwórz mapę myśli, na której opisz wszystkie swoje 

skojarzenia z tym słowem. Daj upust wyobraźni 

i zapisz wszystko co kochasz robić, słuchać, jeść itd.  



 

Zrób mapę myśli, która będzie zawierała ich uzupełnienia. Jeśli któraś 

gałązka Twojej mapy będzie się znacząco „zagęszczać”, to znak, że trafiłaś 

na temat, który pochłonął Cię najmocniej i wtedy weź nową kartkę i umieść 

ten temat w jej centrum – budując nową mapę tylko o tym jednym 

zagadnieniu.  

A co Cię ciekawi? Niestety rzadko dajemy sobie przyzwolenie na to, aby 

budzić w sobie takie swobodne i niczym nieograniczone siatki myśli 

i skojarzeń. W codziennym biegu nie mamy często czasu na refleksje 

i zatrzymanie się. To spory błąd. Jeśli będziemy robić sto mało sensowych 

rzeczy, zamiast jednej, ale naprawdę ważnej – prześpimy nasze życie.  

Pomyśl już dziś o sobie i o tym, co na tym świecie budzi w Tobie największą 

ciekawość, co intryguje, co przyciąga jak magnes, z czym rezonujesz 

najsilniej…   

  



 

 
Jak często na co dzień dostrzegasz drobne elementy, z których składa się 

Twoje życie? Ile razy gonisz do czegoś „wielkiego” pomijając wszystkie 

mniejsze zdarzenia, które wywołały uśmiech na Twojej twarzy?  

Kiedyś z moją Przyjaciółką snułyśmy opowieści przy winie…  

„Teraz mam trudny czas, tyle pracy w pracy, no i do tego kurs na prawo jazdy. 

Jak tylko zdam ten egzamin, to będę miała sporo czasu na przyjemności”. 

Albo… 

„Przygotowuję się do zaliczenia celów kwartalnych, bo jeśli tego nie zrobię, to 

nie dostanę premii. Jak tylko ten kwartał się skończy, to zrobię coś dobrego dla 

siebie”.  

Ile razy odbyłaś podobną rozmowę ze swoją bliską osobą, albo z samą sobą 

w głowie, przed snem, albo czekając w kolejce do dentysty (bo to czasem 

jedyne wolne przestrzenie na myślenie, które sobie fundujemy). Niestety 

wiele kobiet wciąż żyje od jednej wielkiej sprawy do kolejnej. A przecież… 

Nie pozwól czyimś priorytetom (np. swojego szefa, czy Partnera), albo 

narzuconym sobie samej dużym wyzwaniom sprawić, że zapomnisz, że 

Twoje życie toczy się właśnie pomiędzy tymi „wielkimi” sprawami. To tutaj 

są nasze radości, to tutaj są nasze drobne uśmiechy czy okruszki chwil, 

które są warte zauważenia.  

 



 

Stwórz wielką mapę myśli i przyklej ją do lodówki, albo innego miejsca, 

w którym często przebywasz, przechodzisz obok niego, albo wręcz nosisz ze 

sobą i… zapisuj przez kilka dni wszystko dobre, co Ci się przytrafiło, albo co 

sama wywołałaś dobrego w życiu innych ludzi. Zapisuj to, co Cię raduje, co 

daje pozytywnego kopa, co sprawia, że się budzisz do życia.  

A kiedy zakończysz ostatnie zadania, to po kilku dniach wróć do swoich 

zapisków i zastanów się: 

• Co z tych rzeczy świadomie robię na co dzień? 

• Na które z tych spraw poświęcam kilka minut 

dziennie, albo godzin tygodniowo?  

• Czy wśród nich są działania, które mogę wykonywać 

zarobkowo? A które społecznie? W formie wolontariatu?  

• Co mogłabym zrobić, aby w moim codziennym grafiku znalazła się 

chociaż mała część działań, które dają mi totalną radochę 

i poprawiają jakość mojego życia? 

• Czego nie odpuszczam nawet wtedy, kiedy jest mi trudno? 

 

  

Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni zapisuj swoje 

odkrycia nt. codziennych spraw, które dają Ci 

szczęście, wywołują uśmiech, budzą do życia. 



 

 

✓ Podejdź teraz do swojego biurka i przejrzyj rzeczy, które się tam 

znajdują. Dokumenty, magazyny, notesy, luźne zapiski.  

✓ Otwórz swojego laptopa i sprawdź co zapisałaś w "ulubionych" w 

swojej przeglądarce. 

✓ Uruchom swoje aplikacje typu Pocket, Issuu, OneNote i sprawdź 

jakiego typu materiały w nich przechowujesz. 

✓ Wejdź na Bloglovin` i przejrzyj blogi, które subskrybujesz i które 

lubisz czytać.  

✓ Odwiedź swój profil na Pinterest i poobserwuj przez chwilę tablice, 

jakie stworzyłaś lub lubisz obserwować.  

Jakie z tych obserwacji masz wnioski? Czy są sprawy, które pojawiają się w 

każdym z tych miejsc?  

Czy niektóre tematy przewijają się w Twoim archiwum w różnorodnych 

formach – np. magazyn papierowy o ogrodnictwie na biurku, linki do stron 

z poradami dla hodowców kwiatów w aplikacjach internetowych i 

kilkanaście blogów osób zajmujących się ogrodnictwem w czytniku? 

\

 

 

Poobserwuj swoje codzienne miejsca i przestrzenie 

(biurko, laptop, aplikacje społecznościowe i in.), a 

następnie sprawdź, czy jakiś temat pojawia się w kilku 

miejscach. Czy widzisz jakieś zależności?  



 

Poszukaj wspólnych mianowników. Pomyśl, co mówi Ci to wszystko, czym 

otaczasz się każdego dnia.  

A kim chciałaś być, gdy dorastałaś? Wiem, wiem, pytanie z serii „setki razy 

ktoś mnie o to pytał” w rozwojowych poradnikach, kursach czy szkoleniach. 

Pytanie jednak – ile razy otwarcie sobie na nie odpowiedziałaś? Ja 

omijałam to pytanie bez refleksji, aż do czasu, w którym przyniosło mi 

odpowiedzi, których poszukiwałam… 

• Czy w dzieciństwie pewne działania sprawiały Ci większą radość od 

innych?  

• Co robiłaś inaczej, niż pozostałe dzieci? 

• Czym wyróżniałaś się pośród swojego rodzeństwa 

lub kuzynów? 

• Czego najbardziej brakowało Ci, kiedy poszłaś do 

szkoły? 

• Jakie aktywności podejmowałaś po odrobieniu lekcji?  

Czasami odpowiedź leży gdzieś blisko, ale nie potrafimy do niej dotrzeć. 

Mi z tej analizy wyszło, że w dzieciństwie zawsze coś pisałam – dzienniki, 

pamiętniki, listy, prowadziłam też zeszyty z rozmowami z koleżankami, 

poszukiwałam znajomych korespondencyjnych (tak, kiedyś listy wysyłało się 

tylko w wersji na papierze ☺), poznawałam różne osoby z innych miast 

pisząc do nich długie listy lub wysyłając gazetki tematyczne. Generalnie 

wszystkie te działania miały jeden wspólny mianownik – pisanie.  

Odkrycie to powaliło mnie, bo to jest ta aktywność, którą mogłabym robić 

do dzisiaj bez wynagrodzenia, wolontariacko, zawodowo, komercyjnie, 

a także w każdej formie i czasie. To było moje odkrycie na miarę rewolucji 

życiowej! Znalazłam sposób wyrazu, który mnie kręci najbardziej i który 

sprawia, że przelewam swoje myśli w formie, którą mogę dzielić się 

z innymi ludźmi.  

  



 

 
Od kilku dni zajmujemy się pasjami, radościami, budzeniem ciekawości… 

A gdzie moje mocne strony? Przecież miałam je w tym tygodniu odkrywać! 

Możesz sobie tak pomyśleć. I wcale mnie to nie zdziwi. Ale… to wszystko, 

co robiłaś do tej pory było po coś. Nasze mocne strony są zawsze oparte na 

naszych prawdziwych i głębokich pasjach i zainteresowaniach, na sposobie 

w jaki się wyrażamy na co dzień. Wyrażamy w sensie – pokazujemy naszą 

osobowość, nasze myśli, nasze działania.  

Rzeczy, które Cię wyróżniają to najczęściej: 

• detale; 

• fanaberie i ekscentryzmy; 

• pasje; 

• odrębności i nieoczywistości.  

• unikalne powiązania cech i umiejętności – bo każda z nas jest 

wyjątkowym połączeniem doświadczeń, emocji, postrzegania świata, 

czy przeżyć.  

Podczas rozmów z bliskimi pamiętaj, że to mogą być dowolnie Twoje 

wyróżniki – cechy, umiejętności, obszar wiedzy, który zgłębiłaś, cokolwiek, 

co kojarzy im się z Tobą.   

Zapytaj dziś swoich najbliższych i przyjaciół o to,  

co według nich jest właśnie takimi Twoimi 

wyróżnikami. Oni wiedzą. Oni czują. Oni widzą  

Ciebie swoimi oczami.  

Zapytaj swoich najbliższych o 3 wyjątkowe cechy, 

które posiadasz. 

?  



 

 
Ostatnio słuchałaś swoich bliskich, teraz czas na posłuchanie swojej 

intuicji. W codziennych czynnościach, które lubimy podejmować – drzemie 

nasz największy potencjał. Ale ponieważ pewne rzeczy są dla nas oczywiste 

– nie zauważamy ich wyjątkowości, albo po prostu tego, że inni mają 

inaczej, widzą świat inaczej, działają inaczej.  

Nasze największe wyróżniki możemy odnaleźć wtedy, gdy posłuchamy 

naszego serca i nie odrzucimy tego, co nam podpowiada. Dlatego bardzo 

zachęcam Cię do testowania, próbowania, ćwiczenia tego wszystkiego, co 

przychodzi Ci do głowy.  

Popatrz także na swój kalendarz z tego roku. Jakie spotkania i miejsca 

pojawiają się w nim najczęściej? Czy są miejsca, w których bywałaś częściej, 

niż w innych? Także te w sieci. Pomyśl. Pobuszuj po notesie, smsach, 

mailach. Gdzie i kiedy miałaś najlepsze pomysły?  

Czasami z takich codziennych zapisów może wyłonić się jakiś klucz, albo 

schemat, który powielasz.   

Pomyśl chwilę o tym, gdzie i z kim najczęściej 

przebywasz i zapisz swoje odpowiedzi na pytania:  

• Jak spędzasz swój czas wolny? 

• Z jakimi ludźmi najbardziej lubisz się spotykać?  

• Jacy ludzie Cię przyciągają? Gdzie na nich 

wpadasz?  

• Z jakimi osobami pracuje Ci się najlepiej?  

 

 



 

 
Być może jestem idealistką, ale uważam, że pomaganie innym to coś, co 

jest istotą naszego życia. Kiedy dzielimy nasze dobro – ono się mnoży. 

Kiedy dzielimy się z innymi naszymi talentami i darami – wykluwają się 

z nich najpiękniejsze rzeczy.  

Jeśli nie przychodzą Ci do głowy gotowe odpowiedzi, to może możesz m.in.: 

• wyjąć opis swojego stanowiska, jeśli pracujesz na etacie i sprawdzić 

jakie są Twoje obowiązki; 

• przejrzeć skrzynkę mailową w poszukiwaniu pytań, które zadają Ci 

najczęściej klienci, koledzy, współpracownicy – jakie ich problemy 

rozwiązujesz? 

• otworzyć swoją stronę „o mnie”, jeśli prowadzisz biznes w sieci, albo 

masz swojego bloga; 

• wyświetlić swój profil na Facebook, LinkedIn, czy GoldenLine, albo 

innych serwisach, w których masz swoje aktywne konto i… 

wypisz wszystkie słowa kluczowe, które się tam pojawiają.  

Sprawdź co takiego jest działaniem, o wykonanie którego najczęściej 

proszą Cię osoby z którymi się znasz, pracujesz, albo które obserwują Cię w 

sieci.   

Pomyśl o tym, w jaki sposób pomagasz innym 

ludziom. Możesz ich o to zapytać. Z czym najczęściej 

zwracają się do Ciebie po pomoc koledzy, klienci, 

nieznajomi?  Wypisz wszystkie słowa kluczowe.  

 

 



 

Jeśli jesteś niecierpliwa i chcesz poznać ukryte w Tobie moce i talenty JUŻ, 

to koniecznie zrób test Strenghts Finder dostępny na stronie 

GallupStrenghts Center (>>> test). To niezwykle wartościowe narzędzie 

samopoznania. Od razu powiem, że koszt zrealizowania testu, o którym 

piszę to 15$, ale w mojej ocenie jest wart sto razy tyle. Potwierdzają to 

z resztą miliony dotychczasowych uczestników badania. 

Uwielbiam zaglądać w głąb siebie i robię to od wielu lat. Przechodziłam 

wiele różnych testów badających moją osobowość, umiejętności, 

kompetencje, czy style myślenia i działania (najbardziej znane to na pewno 

MBTI, FRIS, Discovery Insights i inne), ale dopiero kiedy zrobiłam test 

Strenghts Finder - przeszły mnie ciarki. Serio. 

Test składa się ze 177 pytań, a przejście przez niego zajmuje maks. 30 

minut. Na każde pytanie masz do 20 sekund i musisz zaznaczać swoje 

odpowiedzi intuicyjnie, bez zbędnego przekombinowywania. To jest wielka 

siła tego testu, bo dzięki tym automatycznym odpowiedziom – zwierzamy 

się niejako z tego, co jest naszym pierwszym nawykowym wyborem, co 

przychodzi nam najłatwiej, co jest dla nas naturalne. I to ostatnie jest tutaj 

najważniejsze. Bo test zdiagnozuje u Ciebie naturalne, czyli wrodzone 

i powtarzalne schematy zachowań i myślenia, a więc talenty. 

Instytut Gallupa zidentyfikował i opisał 34 talenty charakteryzujące ludzi na 

naszej planecie. Test, o którym tutaj piszę, wskaże które z nich są u Ciebie 

najsilniejsze. Pokaże Ci dokładnie 5 talentów, które Cię charakteryzują. 

Nasze mocne strony są połączeniem talentów, wiedzy i umiejętności. 

Talenty z kolei to wrodzone i powtarzalne sposoby działania, reagowania 

i myślenia.  

Każda z nas ma talenty. A zgodnie z wynikami badań Instytutu Gallupa – 

Twoje 5 najważniejszych talentów warunkuje to, w jaki sposób 

podejmujesz decyzje, zdradza to czy lubisz pracę zespołową czy wolisz 

https://www.gallupstrengthscenter.com/Purchase/en-US/Product


 

zadania indywidualne, czy jesteś aktywna w relacjach z innymi ludźmi, czy 

raczej przyjmujesz rolę obserwatorki itd.  

Każdy talent ma swoje ciemne i jasne strony, dlatego tak ważne jest nie 

tylko poznanie talentu (na przykład za pośrednictwem testu), ale przede 

wszystkim świadome rozwijanie go. Kształtowanie swojej życiowej ścieżki, 

kariery zawodowej, profilu własnego biznesu, czy relacji z innymi także 

będzie bardziej przyjemne i proste – kiedy będzie to robić wyposażona 

w podstawową wiedzę o sobie. Co więcej, kiedy już masz silne fundamenty 

i całą tę wiedzę o swoich wiodących talentach, to możesz ją sprytniej 

przetestować w działaniu i wzmocnić to co dobre. Zamiast ciągle 

uzupełniać luki, które w sobie dostrzegasz.  

Przykładem niech będzie mój przypadek. Z testu Gallupa wyszły mi talenty: 

Maksymalistka, Aktywatorka, Relacje, Wizjonerka i Strateg. Moje TOP5 

wskazuje mi optymalny kierunek rozwoju mojego biznesu i mnie samej. 

Uwielbiam budować bliskie relacje z ludźmi (Relacje) i wzmacnianie w nich 

tego, co już jest dobre (Maksymalistka). A to, co wychodzi mi najlepiej to 

zdecydowanie aktywowanie innych do podejmowania wyzwań 

(Aktywatorka) i projektowanie przyszłości, którą jestem zafascynowana 

(Wizjonerka i Strateg). A ja właśnie to wszystko robię w moim biznesie! 

Jako mentorka kobiet pragnących sięgać swoich marzeń i ożywiać swoje 

pomysły – wybrałam ścieżkę programów mastermindowych (kameralne 

grupy), kursów on-line z przewagą materiałów pisanych i live ze mną (mogę 

mieć interakcje z uczestniczkami), a także warsztaty na żywo (najbliższe 

relacje w małych grupach). W ofercie mam e-booki i mniejsze produkty 

rozwojowe, które mogą spokojnie trafić do szerokiego grona odbiorców 

i nie wymagają mojego osobistego przewodnictwa, ale zdecydowanie 

najlepsze efekty osiągają osoby, które przeprowadzam przez całe procesy, 

w których mamy bliski kontakt. Gdyby nie to, że nie tylko czuję, ale i wiem, 

jakie są moje TOP5 wśród talentów – mogłabym inwestować swój czas 

i energię w projekty, które nie przynoszą zwrotu z tej inwestycji ani mi ani 

moim klientkom. A to byłaby największe marnotrawstwo.  

Dlatego zachęcam Cię do zrobienia testu Strenghts Finder i odkrycia swoich 

talentów. Tym bardziej, że w cenie testu otrzymujesz dostęp do 



 

wyjątkowych raportów, które przybliżą Ci to, w jaki sposób najefektywniej 

możesz użyć swoich mocy w pracy i życiu osobistym.  

Każdy z raportów będzie dostępny na Twoim koncie, po wykonaniu testu 

i po zalogowaniu się na platformę Gallup Strenghts Center. Pamiętaj tylko, 

aby nie poprzestawać na samym teście, a zrobić głębszą wycieczkę w 

raporty, a potem zacząć używać swoich talentów z większą śmiałością 

i świadomością w codziennych czynnościach! Poczujesz magię, zapewniam.  

 

  

  

Opowiadałam o dwóch z nich w moim podcaście.  

Możesz posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 



 

DG14 // Relacje to waluta przyszłości (+Zaczynaj od dlaczego) 

DG15 // Zrób online po swojemu (+Nadzwyczajna usługa) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-14
https://www.digitalgirls.pl/podcast-15


 

 

Czy chcesz nauczyć się przechodzenia od pomysłu do projektu? 

Za nami kolejne kroki intensywnego treningu. Poznałyśmy nasze MOCe, 

zasoby drzemiące w nas samych i określiłyśmy nasze wartości życiowe. 

Czas na działanie. Ale… Ruszyć w nieznane bez planu? Ryzykowne 

posunięcie. Nie polecam. Dlatego w tym kroku skupisz się na stworzeniu 

planu działań zgodnego z Twoimi prawdziwymi potrzebami, możliwościami 

i ograniczeniami (które często bywają bardzo pomocne). W tym rozdziale: 

• wybierzesz jeden cel, na którym sfokusujesz swoje myśli i skupisz 

większość swoich wysiłków;  

• wzmocnisz w sobie, albo zbudujesz dobry grunt pod postawę 

proaktywności i przedsiębiorczości – i nie mam tutaj na myśli 

sposobów budowania własnego biznesu, ale wejścia w taki stan 

umysłu; 

• stworzysz mapę swojego pomysłu, aby sprytnie przekształcić go 

w projekt i wykorzystując myślenie projektowe narysujesz unikalną 

drogę prowadzącą do Twojego celu.  

Podobno to, o czym myślimy przez cały czas – nas określa. Czyli powiedz 

mi o czym myślisz – a powiem Ci kim jesteś. Coś w tym jest. Nazywaj to, jak 

chcesz – kluczowe jest to, że jeśli wybierasz coś, to odmawiasz setkom 

innych „cosiów” i wiem, że to w tym wszystkim jest najtrudniejsze. Mam 

głowę pełną pomysłów. Zakładam, że Ty podobnie. Inaczej by Cię tutaj nie 

było. Za każdym razem, kiedy robię jedną rzecz – nie robię innych. To 

koszty alternatywne. Ale uwierz mi – warto je ponosić, kiedy zależy nam na 

czymś bardzo. Zwiększamy nasze szanse na sukces. 



 

Zrobiłaś ostatnio bardzo wiele różnych działań mających na celu 

uporządkowanie Twoich pragnień, marzeń, wartości, odczuć związanych 

z mijającym rokiem. Wiele ze spraw poukładałaś prawdopodobnie na nowo. 

Wiele tematów odkurzyłaś i przypomniałaś sobie dlaczego były to dla 

Ciebie ważne jakiś czas temu. Nadszedł czas na podjęcie ważnych decyzji.  

JESTEŚ WYJĄTKOWA 

Twoje marzenia i mocne strony, Twoje potrzeby i pragnienia, Twoje wnioski 

z przeszłych doświadczeń, Twoje wyciągnięte lekcje z porażek 

i niezakończonych spraw składają się także na to, kim jesteś w tej chwili. 

JESTEŚ UNIKALNA 

Aby Twoje marzenia miały szansę zaistnieć w realnym świecie w 2020 roku 

(albo przynajmniej, aby szansa na to była większa, niż dotychczas) – 

powinnaś przygotować się dobrze do nadchodzącej podróży. Cele się same 

nie osiągną. Cele osiągniesz Ty wykonując kolejno kroki (mniejsze 

i większe), które będą Cię do tego celu przybliżać. Kroki to wykonane 

zadania, podjęte działania, zrealizowane telefony, odbyte spotkania, 

podpisane umowy, doprecyzowane założenia, kontakty z partnerami, kawy 

wypite z osobami, z którymi będziesz współpracować itd.  

ZA WSZYSTKIE KROKI ODPOWIADASZ TY.  

Nie sztuką jest zrobić długą listę życzeń do nowego roku. Taką listę życzeń 

zwykło się nazywać „postanowieniami noworocznymi”. Zdecydowanie 

bardziej wolę nie układać listy życzeń, a wybierać świadomie aktywności, 

które chcę podjąć w nadchodzącym czasie. Do tego samego zachęcam 

także Ciebie. Abyś nie rzucała się z motyką na słońce – proponuję nie 

tworzyć listy długiej na trzy metry. Pomyśl, co jest naprawdę dla Ciebie 

ważne i za to zabierz się w pierwszej kolejności. Wszystko inne zaczeka.  



 

Smart Plan to jedno z moich odkryć. To jednostronna mapa moich 

zamierzeń. Szablon, który proponuję Ci w naszym programie jest mojego 

autorstwa, ale inspirowałam się wieloma różnymi materiałami, z którymi 

stykałam się i pracowałam na przełomie ostatnich lat.  

• Szablon, w którym zbierasz odpowiedzi na najważniejsze pytania 

dotyczące Twojego projektu. 

• Paszport Twojego projektu, który umożliwi Ci podróże w przyszłość. 

• Zbiór najważniejszych parametrów opasujących Twój projekt. 

Czyli… pierwsza notatka, którą warto przygotować, zanim podejmiesz 

decyzję o tym, czy warto wchodzić w dany temat. Największy błąd, który 

popełniamy każdego dnia, to podejmowanie aktywności, zanim 

przemyślimy sprawę i sensowność naszego zaangażowania. Czyli zbyt 

szybkie przechodzenie do działania, bez nawet najszybszej analizy sytuacji  

i sensu podejmowania działań. Najczęstsze pytanie, które słyszę od moich 

Klientek w tym momencie, to: 

Po co tworzyć Smart Plan, skoro rzeczywistość i tak mnie zaskoczy? 

• lepsze zrozumienie projektu– czyli celów, które mamy osiągnąć 

realizując projekt, sensowności jego realizowania, a zyskamy to 

dzięki odpowiedzi na podstawowe pytania o nowym przedsięwzięciu; 

• zbiór podstawowej wiedzy o projekcie – na starcie potrzebujemy 

dobrze przemyślanej koncepcji, a najlepiej zrobić to w sposób 

sprawdzony i systemowy – czyli odhaczając na check-liście 

najważniejsze pozycje i czując spokój, że o niczym nie 

zapomniałyśmy; 

• punkt odniesienia –kiedy zaczynamy coś robić, często rzucamy się w 

wir działania i nie kontrolujemy swoich kolejnych kroków, albo 



 

zmian, które dokonywały się w trakcie, a które mogą mieć wpływ na 

wynik końcowy. Smart Plan pozwala nam śledzić postępy, bo 

możemy porównywać stan aktualny do początkowego, mamy punkt 

odniesienia; 

• materiał startowy dla nowych członków zespołu – kiedy zapraszamy 

kogoś do współpracy przy projekcie – najprościej jest pokazać mu 

Smart Plan, a potem uzupełniać jego wiedzę o wspólnym 

przedsięwzięciu. 

To tylko niektóre spośród korzyści budowania koncepcji naszego projektu 

w sposób sensowy, przemyślany i kompletny. Opowiedzmy sobie teraz 

z czego dokładnie składa się Smart Plan. 

Polecam Ci kilka możliwości wypełnienia szablony Smart 

Planu, ale potraktuj je jako otwartą listę: 

• nazwa projektu – nadaj jakieś imię lub kryptonim 

Twojemu przedsięwzięciu, albo po prostu opisz 

pełnym zdaniem co będziesz opisywać w karcie. Lubię 

nadawanie nazw swoim pomysłom, bo zdecydowanie łatwiej jest mi 

się poruszać w ich gąszczu, kiedy mają swoje imiona :) 

 

• cel– po co chcesz zrobić ten projekt? Polecam Ci korzystanie z zasad 

SMART (czyli określaj cel swojego projektu tak, aby był zapisany 

w sposób: prosty, mierzalny, ambitny, realny, określony w czasie). 

Niektórzy wolą wersję KOMAR (czyli: konkretny, określony w czasie, 

mierzalny, ambitny i realistyczny); 

 

• efekty / produkty – co chcesz osiągnąć dzięki realizacji projektu, 

jakie efekty chcesz dostrzec i uzyskać? To zupełnie coś innego niż cel, 

ponieważ cel to punkt w czasie, który chcesz osiągnąć, a efekt 

działań, to wszystko, co się wydarzy po przekroczeniu tego punktu. 



 

Przykład: cel to uruchomienie bloga, a efekty to wzrost wiarygodności 

Twojej marki eksperta w danej dziedzinie w dłuższym dystansie;  

• mierniki sukcesu – po czym poznasz, że osiągnęłaś cel? Jak się 

będziesz wtedy czuła? Jaki wynik na liczniku będziesz widzieć? 

(metaforycznym licznikiem może być wskaźnik wagi, jeśli się 

odchudzasz, albo liczba osób zapisanych na Twój newsletter, jeśli 

uruchamiasz swój biznes on-line). Możesz opisać mierniki liczbowo 

(zalecam), ale także emocjonalnie, np. jakie będziesz miała 

samopoczucie, co będzie się działo w Twoim otoczeniu, jak będą 

reagować na Twój sukces najbliżsi itd.  

 

• partnerzy / zespół – czy są jakieś osoby, z którymi będziesz 

współpracować, aby osiągnąć swój cel? Czy jest ktoś, kto może Ci 

pomóc, wesprzeć Cię swoimi zasobami, czasem, znajomościami, 

finansowo? Czy masz kogoś, komu możesz delegować część zadań? 

Outsourcować?  

 

• szanse – czy komuś zależy na tym, abyś osiągnęła cel i może Ci 

pomóc? Jakie są możliwe sytuacje, które mogą Ci pomóc w 

zrealizowaniu Twojego zadania? Co może się wydarzyć w trakcie 

realizacji Twoich działań, co może mieć pozytywny skutek dla Ciebie 

i projektu? Jak możesz wzmocnić efekty takich pozytywnych 

wydarzeń? 

 

• zagrożenia – a może są jacyś sympatycy Twojej porażki? Czy komuś 

może zależeć na tym, żeby Ci nie wyszło? A może są jakieś inne 

okoliczności, które mogą mieć miejsce i które mogą Ci przeszkodzić 

w drodze do celu? Jak możesz zminimalizować skutki takich 

okoliczności? 

 

• zakres / budżet / czas / sposoby realizacji – pomyśl w jaki sposób 

chcesz zrealizować cel. Czy wykorzystasz do tego swoich znajomych, 

kontakty wśród rodziny? A może kupisz domenę i stworzysz stronę 

www dla tego zadania? A może konieczne będzie podróżowanie po 



 

kraju? Być może będziesz chciała uczestniczyć w jakimś kursie 

doszkalającym pewną umiejętność, którą trzeba rozwinąć? Zastanów 

się tutaj – jakie są możliwe opcje do tego, aby przybliżyć się do celu. 

Sposobów są setki. Opisz swoje najważniejsze parametry, którymi 

zmierzysz projekt – w jakim czasie go zrealizujesz, w jakim budżecie 

chcesz się zamknąć, jakiej jakości od produktów oczekujesz; 

 

• kluczowe działania– wybierz 2-3 małe, ale konkretne działania, 

których zrealizowanie na pewno przybliży Cię do celu. To mogą być 

małe rzeczy, np. wykonanie telefonu, wysłanie maila, albo zakup 

czegoś. Myśl konkretnie i planuj konkretnie, nie gdybaj. Zapisz tylko 

to, co naprawdę chcesz zrobić i co zrobisz nie czekając na nic i na 

nikogo. Nie w każdej sytuacji Przyjaciółka da radę nas wesprzeć. Są 

sytuacje, w których nawet ona nie ma mocy sprawczych i jej dobre 

serce i słowo nie wystarczają. W takich chwilach pomoże… grupa 

wsparcia.  

Rekomenduję Ci przygotowanie na każdy z tych tematów oddzielnej mapy 

myśli. Warto przeprowadzić burze mózgu i spisać wszystkie, nawet 

najbardziej niedorzeczne pomysły i skojarzenia w danym temacie. 

Przepytać znajomych, mentorów, partnerów, a także osoby, które kiedyś 

osiągnęły podobne do Twojego cele. A do Smart Planu wpisz tylko to, co 

rzeczywiście chcesz wybrać dla swojego projektu.  

Smart Plan może przybrać różne formy. Proponuję Ci formę: 

• Szablon do uzupełniania (A4)– jedna strona może wydawać się 

bardzo małą powierzchnią do opisania najważniejszych parametrów 

projektu, ale nie daj się temu zwieść. Możesz przygotować Plan na 

kilkunastu stronach, opisać szczegółowo wszystkie elementy i opcje. 

Jednak najprościej wraca się do krótkich opisów, jednostronnych.  

• Mapa myśli (A4) – podobnie jak powyżej – rekomenduję 

jednostronną wersję Smart Planu, ponieważ łatwiej będzie Ci z niej 

korzystać w praktyce.  



 

Jeśli czujesz, że jedna strona to dla Ciebie za mało, to stwórz dodatkowo 

Dziennik Projektu, w którym będziesz notować wszystkie swoje 

przemyślenia i wnioski. To naprawdę dobry pomysł, żeby opanować chaos 

pomysłów, zwłaszcza na starcie działania.   



 

 

• Na jakim jednym celu ze swojej listy marzeń skupisz się 

w najbliższym czasie? 

• Który temat pociąga Cię najbardziej? 

• Na którym chcesz przetestować swoją nową umiejętność – 

realizowanie projektów od pomysłu do realizacji? 

Wiem jak wielka jest pokusa, żeby wybrać trzy tematy, albo pięć, albo 

jeszcze więcej. Odczuwam ją każdego dnia, niezmiennie do wielu lat. 

Jednak na raz można wykonać tylko jeden krok. Multitasking to ściema.  

 

Zbierz wszystkie swoje notatki z poprzednich rozdziałów i sprawdź, jaki 

jeden cel lub marzenie przyciągają Cię najmocniej.  

Uspokój siebie, że wybranie dziś jednego celu nie zamyka Cię na realizację 

kolejnych. Po prostu jeden z nich będzie tym pierwszym, który zrobisz, 

torując drogę kolejnym. 

Zawsze realizacja czegoś nowego – pociąga za sobą zmiany w systemie, 

w dotychczasowej strukturze, w aktualnym świecie, w którym żyjesz.  

Pomyśl też o tym jakie efekty przyniesie realizacja Twojego celu. 

 

Wybierz jeden cel, na którym najbardziej Ci zależy 

w najbliższych miesiącach. Zajmiesz się w nim 

w pierwszej kolejności. Zapisz go konkretnie 

i precyzyjnie. Pomyśl też o tym, o zmieni się 

w Twoim życiu, kiedy osiągniesz ten cel. 

 

 



 

• Jak zareaguje na niego rodzina? Najbliżsi? Przełożony? 

• Jak wpłynie to na Twój tygodniowy / miesięczny grafik?  

• Co będziesz musiała odpuścić, aby móc cieszyć się z niego? Czy 

poniesiesz jakieś straty?  

• A może w Twoim życiu pojawi się dzięki niemu nowa przestrzeń na 

Twoje pasje, albo inne wartości?  

Polecam Ci książki, które odmienią Twoje życie: 

 

Opowiadałam o jednej z nich w moim podcaście.  

Możesz go posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 

DG07 // Jak nie przeładować treścią odbiorców (+Jedna rzecz)  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-07/


 

 
Po co robić coś samodzielnie, skoro można w zespole? Uwierz mi, jest 

naprawdę wiele osób, które mogą realizować swoje marzenia u Twojego 

boku. W zespole wszyscy wygrywają. Jeśli wcześniej ustalicie reguły gry 

i wspólnie się na nie zgodzicie.    

Jakie osoby w Twoim najbliższym otoczeniu są tymi, o których możesz 

śmiało powiedzieć, że powierzyłabyś im siebie w ich ręce?  

Przeprowadź dziś swoją indywidualną naradę z samą sobą i oceń potencjał 

swoich znajomych pod kątem wsparcia Cię w Twoim projekcie. Wiem, 

wiem, grzeczne dziewczynki nie oceniają innych, to nieładnie oceniać. Dziś 

bądź więc niegrzeczna. Przefiltruj wszystkie osoby, które znasz i oceń je 

w jednym, tylko jednym kontekście. No przecież nikt się nie dowie ☺ 

• Prześwietl wszystkich znajomych na LinkedIn, GoldenLine, Facebook, 

czy innych serwisach, gdzie budujesz swoje siatki znajomości.  

• Przeszukaj swoją komórkę i skrzynkę mailową.  

I zdecyduj kto z Twoich znajomych (lub jeszcze przez chwilę nieznajomych, 

bo zawsze możesz ich bliżej poznać): 

• Jest świetnym kompanem na dobre i na złe – ta osoba ma potencjał 

do pełnienia funkcji Koordynatora, Managera Twojego projektu; 

• buduje najbardziej bajeczne koncepcje – to urodzony Kreator, Siewca 

Pomysłów lub Dyrektor Kreatywny; 

Zastanów się, kto spośród Twoich znajomych 

bliższych i dalszych może wesprzeć Cię 

w nadchodzących miesiącach w realizacji Twoich 

zamierzeń. 

 

 



 

• zwykle widzi przyszłość w czarnych barwach – idealny typ na 

Analityka ryzyka lub Sędziego oceniającego; 

• świetnie się dogaduje z ludźmi i potrafi sobie zjednać każdego nawet 

najbardziej zagorzałego przeciwnika – wspaniała osoba na 

stanowisko PR Managera, Kierownika zespołu lub Specjalisty ds. 

Relacji. 

Nazwy stanowisk czy funkcji to tylko uproszczenie, możesz 

w ogóle ich nie używać. Ale… pomyśl czy nie byłoby 

warto. Kiedy ktoś zostanie przez Ciebie zaproszony do 

pełnienia ciekawej i twórczej funkcji, która pomoże mu 

zrealizować także jego marzenia – łatwiej się do Ciebie 

przyłączy.  

 

 
Po czym poznasz, że osiągnęłaś sukces? Jak określisz, że już jesteś u celu?  

Jeśli definiujesz swój cel, jako wyremontowanie kuchni do końca marca, bez 

uszczerbku na zdrowiu i bez rozwodu z mężem – to miernikiem sukcesu 

będzie kwietniowe powitanie wiosny w pięknym wnętrzu i pięknym 

nastroju.  

Jeśli Twoim pragnieniem jest sprzedanie tysiąca swoich produktów 

(książek, rękodzieła, usług) do końca półrocza, z czterocyfrowym wynikiem 

na koncie, po odjęciu podatków i poniesionych kosztów, to… sprawdź swoje 

konto bankowe w lipcu i idź po szampana.  

To oczywiście kilka prostych przykładów. Pamiętaj jednak, że od tego, jak 

określiłaś swój cel na początku – będzie zależało jak prosto poczujesz, że 

go osiągnęłaś. Zauważyłam, że bardzo często popełniamy takie błędy: 

• Zbyt optymistyczne cele – już o tym mówiłyśmy w poprzednich 

modułach – ani czas, ani budżet, ani nic innego poza gumą nie jest 



 

z gumy. A i ona potrafi pęknąć, jeśli naciągniemy ją za bardzo. Bądź 

optymistyczną realistką. To najlepszy wariant.   

• Zbyt ogólnie określone cele – jeśli stwierdzisz, że Twój cel to 

pozbycie się 5 kilogramów przed latem, to czy wyrzucenie 

5 kilogramów słodyczy z szafki pod blatem kuchennym zrealizuje 

Twój cel? To oczywiście żart, ale pewnie rozumiesz, o co mi chodzi. 

Im lepiej określimy kryteria naszej oceny – tym bardziej pozbędziemy 

się wymówek, ani nie będziemy szukały dodatkowych uzasadnień, 

aby ocenić nasz poziom satysfakcji i spełnienia.  

Zapisz sobie wszystkie pomysły i spostrzeżenia o tym, jak będziesz się czuła 

i co dokładnie zmieni się w Twoim życiu po osiągnięciu Twojego celu.  

Staraj się określać te zmiany  

✓ ilościowo – coś się zmniejszy, zwiększy, wzrośnie (i o ile dokładnie!); 

✓ jakościowo – będzie lepiej, szybciej, sprawniej, bardziej kolorowo; 

z większą radością (ale co i jak konkretnie!); 

✓ społecznie – jak zareaguje otoczenie, ludzie w pracy, w domu, na 

fejsie (kto dokładnie? Jak zmieni się jego stosunek do mnie lub 

działań, które podejmuję); 

✓ czasowo – do kiedy, przed zakończeniem czego, ile razy do końca 

roku, itd. 

  

Wybierz 3-5 mierników, które pomogą Ci obserwować 

Twoje postępy w trakcie realizowania marzeń w 

nadchodzących miesiącach. Postaraj się, aby były 

określone ilościowo (optymalnie), ale jeśli to 

niemożliwe, to opisz je w inny sposób, ale precyzyjny.  

 

 



 

 
Podczas realizacji projektu – żaden plan nie uchroni nas przed zmianami 

otoczenia, rynku, ludzi, a także przyrodniczymi, czy politycznymi. Nie 

wszystko jesteś w stanie przewidzieć, ale… wiele spraw jak najbardziej. 

Dziś zastanowimy się nad wszystkimi zjawiskami i wydarzeniami, które 

mogą mieć miejsce pomiędzy naszym startem a metą na ścieżce 

projektowej.   

• Szansa– każda sprawa, która kiedy się wydarzy – 

wzmocni Ciebie, albo rezultaty Twoich działań, 

pomoże Ci lub podniesie do góry, np.:  

✓ poznasz nowe osoby na konferencji 

biznesowej – być może dołączą do Twojego 

zespołu i uzupełnią go wartościowymi 

kompetencjami; 

✓ zima będzie krótsza, niż zapowiadają – więc wcześniejsza 

wiosna sprawi, że Twoje uprawy szybciej się rozwiną, albo nie 

zmarzną, itd. 

• Zagrożenie– to szansa w przebraniu, czyli każde wydarzenie lub 

okoliczność, która jeśli się wydarzy – może Cię osłabić, albo odsunąć 

sukces w czasie, np.: 

✓ choroba członka zespołu lub odejście osób do innych 

przedsięwzięć – zmiany to naturalna sprawa, ale nie panikuj na 

zapas, tylko pomyśl jak sprawnie uzupełnić kluczowe 

kompetencje zespołu; 

✓ zmiana kursów walut – kupujesz swoje towary płacąc w Euro, 

więc warto zapewnić w swoim budżecie pewien margines na 

zmiany walutowe. 

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to identyfikowanie ryzyk, aby już  

dziś móc myśleć o tym, jak na nie zareagować: wzmocnić szanse 

i zminimalizować wpływ zagrożeń na mój projekt.  



 

Pomyśl o wszystkich dobrych rzeczach, które mogą się wydarzyć.  

A potem stwórz mapę myśli z pomysłami na ich jak najlepsze 

wykorzystanie. Niestety często jest tak, jak w przysłowiu „szczęście nie 

puka dwa razy”. Bądź gotowa na to pierwsze zapukanie do Twoich drzwi 

i przywitaj je z uśmiechem i z gorącą kawą na stole.  

A potem pomyśl o tych, które mogą Cię osłabić. Które z nich są najbardziej 

prawdopodobne, a które są tylko wynikiem Twojej wybujałej wyobraźni? 

Te najbardziej prawdopodobne, których wpływ na Ciebie może być 

najmocniejszy – oznacz jako kluczowe ryzyka.  

 

 

  

Zapisz 3-5 dobrych rzeczy, które mogą się wydarzyć. 

A także 3-5 spraw, które mogą Cię odciągać od 

Twojego celu, zmieniać kierunek działań, negatywnie 

wpływać na Ciebie i zespół. 

 

 



 

 
Podobnie, jak kilka stron wcześniej – polecałam Ci koncentrację na jednym 

celu. To teraz zachęcam Cię do koncentracji na najbliższych kilku krokach. 

Tylko kilku.  

Kamień milowy to zjawisko dziwne, bo nie jest zadaniem, ani czynnością, 

a raczej punktem do odhaczenia na check-liście, najczęściej zapisanym jako 

równoważnik zdania, np. tort upieczony, łazienka pomalowana, książka 

napisana, blog uruchomiony.  

Kamień milowy jest niejako podsumowaniem wielu różnych, pomniejszych 

działań, które doprowadziły do osiągnięcia takiego mini-celu na trasie.  

 

Skupiaj się na najbliższych krokach. Dla przykładu. Chcę założyć bloga.  

Kamień milowy: blog uruchomiony. 

Przykładowe działania:  

1. Zakup domeny; 

2. Zakup usługi hostingu; 

3. Instalacja WordPress; 

4. Wybór szablonu; 

5. Publikacja pierwszego posta.   

Określ najbliższy kamień milowy, który chcesz 

osiągnąć. A następnie zidentyfikuj wszystkie 

czynności, które doprowadzą Cię do jego osiągnięcia. 

 



 

 
Wiesz już jakie moce w Tobie drzemią. Robiłaś swoją analizę mocnych 

stron, wyróżników, wartości. Dziś spojrzymy szerzej na zgromadzone przez 

lata Twojego życia – Twoje zasoby. 

Czy masz dostęp do serwisów internetowych, z których na co dzień nie 

korzystasz? Albo archiwum e-booków czy innych e-publikacji, z których 

dawno (albo wcale) nie korzystałaś? Być może kupiłaś je kiedyś, ale nie 

byłaś gotowa na ich przyjęcie do swojego życia. Być może dziś jest lepszy 

na nie czas.  

Czy znasz osoby z różnych dziedzin i specjalizacji, z którymi 

dawno nie utrzymywałaś kontaktu? Być może warto 

zorganizować spotkanie Twojej klasy z liceum, po latach? 

Może poznasz na nowo osoby, które zasilą Ciebie swoimi 

kompetencjami, a Ty ich swoimi? Zdecydowanie łatwiej 

będzie nawiązać biznesową relację z kimś, kogo co prawda nie 

widziałaś 20 lat, ale kiedyś ściągałaś od niego na matmie… 

Twoje życie jest bardzo bogate w ludzi, doświadczenia, materiały 

informacyjne. Tylko w naszym biegu zapominamy o tym, bo skupiamy się 

na kolejnym kroku, a nie na korzystaniu z dorobku przeszłości. Jesteśmy 

Kreatorkami Jutra, ale to nie znaczy, że mamy tylko patrzeć przed siebie 

zapominając o tym wszystkim, co latami budowałyśmy. Wróć dziś do 

przeszłości. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl.  

Więc… co masz od wczoraj, a może się przydać jutro?  

Opowiem Ci teraz o kolejnym narzędziu, z którym warto się zaprzyjaźnić. 

Będziesz mogła dzięki niemu zrobić zadanie na dziś w sposób twórczy 

i zaskakujący ☺ 

  



 

Trello to moje odkrycie roku minionych lat i szczerze mówiąc nie 

wyobrażam sobie bez niego życia. Trello to aplikacja internetowa (>>> link), 

która wspiera realizowanie projektów. Nie wymaga instalacji na laptopie. 

Możesz mieć do niej dostęp z każdego urządzenia i miejsca na świecie po 

zalogowaniu. 

Trello to Twoja elektroniczna tablica korkowa. Nie tylko ma takie funkcje, 

ale nawet może tak wyglądać. Poniżej przykładowy widok. 

 

Uwielbiam Trello za jego prostotę i intuicyjność. Budzi we mnie zawsze 

skrajnie pozytywne emocje. Zazdroszczę każdej z nas, która będzie z niego 

korzystać po raz pierwszy, naprawdę! 

Trello składa się z tablic tematycznych (które sama tworzysz), na których 

organizujesz dowolną ilość list i kart z informacjami w dowolnym formacie 

(tekst, obrazy, linki, kalendarze, to do listy itd.).  

 

https://trello.com/


 

Aby rozpocząć pracę w Trello musisz jedynie założyć swoje konto na 

stronie aplikacji i stworzyć pierwszą tablicę. Trello występuje w wersji 

darmowej i płatnej, ale ta pierwsza spokojnie Ci wystarczy do działania, 

ponieważ zawiera wszystkie niezbędne funkcje.  

Proponuję Ci wykorzystać Trello w konkretnym zadaniu. Tak najlepiej 

uczymy się obsługi nieznanych urządzeń czy aplikacji – w działaniu.  

 

Jeśli są to jakieś konkretne, namacalne zasoby (np. wiedza zamknięta w 

formie e-booka, czy prezentacji) to możesz je podlinkować do danej karty, 

albo nawet wgrać do niej.  

Oto moje propozycje list, czyli obszarów życia i ich zawartości: 

• zasoby społeczne – czyli wszyscy ludzie, których masz blisko lub ci, 

których znasz. Przejrzyj swojego Facebook, LinkedIn, GoldenLine, fora 

dyskusyjne, które odwiedzasz, blogi, które komentujesz, grupę 

#SięgamGwiazd i Twoje grupy MasterMind. Opisz te wszystkie osoby 

i grupy osób na swojej liście. Jeśli będzie ich zbyt dużo (a tak się 

stanie, kiedy wykonasz to zadanie z sercem) – stwórz dla tej kategorii 

oddzielną tablicę! 

• zasoby fizyczne – czyli wszystkie narzędzia, aplikacje, samochody, 

lokale, strony www, książki i inne elementy, które można dotknąć, 

wypełnić, zaangażować, aby pracowały dla Ciebie. 

Stwórz nową tablicę w Trello i nazwij ją „Moje 

zasoby”. A następnie stwórz listy, na których znajdą 

się różnorodne obszary Twojego życia. W każdej liście 

stwórz z kolei oddzielne karty z zasobami, które 

w nich już posiadasz. 

 



 

• pasje i hobby – pracowałaś już nad tą kategorią ostatnio, więc 

wybierz największe Twoje zainteresowania, które sprawiają radość 

Tobie, albo osobom, którzy są obdarowani przez Ciebie wynikami 

takiej pracy. 

• kursy i certyfikaty – czy to trzeba komentować? Wypisz wszystkie 

dokumenty świadczące o Twoich kompetencjach lub umiejętności, 

które zdobyłaś na kursach i szkoleniach (z których niekoniecznie masz 

certyfikat). 

• doświadczenie – mam tutaj na myśli Twoje unikalne doświadczenia 

zawodowe lub osobiste, związane z tym, co do tej pory robiłaś, 

projektowałaś, tworzyłaś. Nie zapomnij o działaniach, które 

realizowałaś jako „wolontariat”. Skorzystaj ze swojego CV, jeśli to 

Ci w czymś pomoże. 

Taka tablica zasobów to nieocenione źródło wiedzy o Twoim najbliższym 

otoczeniu, szafie, biurku, szufladzie z zapomnianymi dyplomami, czy 

wizytówkami ciekawych osób. Jakże często zapominamy o tym, że 

otrzymałyśmy w spadku po dziadkach mieszkanie i możemy je wykorzystać 

do wsparcia naszego biznesu (np. jako wynajem sal szkoleniowych? 

Sal spotkań coachów z klientami?). Albo że nasz brat studiował informatykę 

i mógłby polecić nam dobrego kumpla, który postawi nam pierwszą stronę 

www. Albo że kiedyś uczyłyśmy się bezwzrokowego pisania na klawiaturze 

i wystarczy nam terasz szybkie przypomnienie i kilka tygodni treningu, 

aby zrobić to samo na własnym laptopie. A może znamy dobrze jakiś język 

i pomimo, iż nie chcemy pracować z nim na co dzień, to… może ukazały się 

w nim książki lub strony www, do których nikt nie ma dostępu lub 

tłumaczeń, a my TAK.  

Pomyśl, poszukaj, zagłębiaj się jak najmocniej w to, co JUŻ MASZ. 

Na wyciągniecie ręki, albo kliknięcie myszką. 

Taka tablica pozwoli Ci zebrać w jednym miejscu zasoby w różnej formie 

i kształcie i co najważniejsze – wracać do niej zawsze, kiedy rozszerzy się 

o kolejne znajomości czy materiały, a także korzystać wtedy, gdy będziesz 

z nich chciała zrobić użytek. Liczę na to, że przy tej zabawie rozwojowej 

dodasz do listy Twoich zasobów kolejny – czyli aplikację Trello☺ 



 

Kilka stron temu opowiedziałam Ci o sprytnym narzędziu, które z 

powodzeniem wykorzystuję w tworzeniu moich planów na przyszłość. 

Dziś zachęcam Cię do tego, abyś wykorzystała taki 1-stronny szablon, aby 

określić najważniejsze parametry Twojego projektu. Spakuj do swojego 

plecaka te narzędzia i kontakty, które naprawdę Ci się przydadzą i nie 

zabieraj niepotrzebnego balastu.  

Pomyśl dziś bardzo poważnie o trzech elementach, które nazywane są 

trójkątem ograniczeń: 

Zakres– już wiesz, jak wygląda Twój cel i na jakie cele cząstkowe się 

rozkłada. Określiłaś swoje najważniejsze kamienie milowe, a także 

wszystkie działania, które warto podjąć i wykonać, aby je osiągnąć. 

Czas– już wiesz co chcesz zrobić i jakimi aktywnościami tam dotrzesz – 

zsumuj cały czas niezbędny do ich wykonania (pamiętaj o tym, że niektóre 

z nich mogą być realizowane równolegle, jeśli masz swój zespół – 

w dokładnej kalkulacji pomogą Ci aplikacje typu Asana). 

Budżet– już wiesz co chcesz osiągnąć i jakie zasoby będziesz musiała 

uzupełnić, by to zrobić – zsumuj dziś wszystkie wydatki (zakup sprzętu, 

kursów doszkalających, usług doradców i innych specjalistów, 

ubezpieczenie zdrowotne, opiekunka dla dziecka itd.). 

To podstawowa trójca w każdym projekcie, który 

realizujesz – osobistym, zawodowym, społecznym, 

biznesowym. Często dodaje się do niego jeszcze jakość, 

aby obraz był kompletny.  

Trójkąt ma to do siebie, że kiedy zwiększasz jedno jego 

ramię – na tę zmianę zawsze zareagują dwa pozostałe parametry. Wśród 

Project Managerów krąży takie powiedzenie, że jeśli chcesz zrealizować 

projekt dobrze, szybko lub tanio, to wybierz maksymalnie dwa z tych 

parametrów, bo trzech nigdy nie osiągniesz w wersji optymalnej. Chodzi o 



 

to, aby realnie planować i zarządzać potem swoimi działaniami, zmianami i 

ryzykami.  

Na zakończenie… jeszcze dziś pomyśl o Planie B.  

 

Stwórz mapę myśli dotyczącą możliwych scenariuszy. Warto mieć 

przynajmniej jeden w zapasie. Bo jedyne czego możesz być pewna to 

zmiana. Nie będziesz się jej bała, jeśli w porę odpowiesz sobie na pytanie 

o to, „co by było gdyby”.  

To ćwiczenie jest bardzo istotne. Zachęcam Cię do poświęcenia mu kilku 

dłuższych chwil. Mówię o tym z autopsji. Nasze projekty oparte na pasjach 

i zainteresowaniach są przez nas na początku realizowane z tak wielką 

euforią i entuzjazmem, że nie mieści nam się w głowie, że coś mogłoby nie 

pójść po naszej myśli. A jednak…  

Dlatego jeśli zależy Ci na czymś bardzo, to stwórz swój plan awaryjny na 

wypadek straty finansowania, wspierającego Cię zespołu lub awarii 

systemu informatycznego, jeśli Twój projekt realizujesz w świecie on-line.  

  

Wypełnij swój Smart Plan skupiając się na 

najważniejszych parametrach na ten moment. Pomyśl 

też o scenariuszu alternatywnym. Opisz go podobnie 

jak Plan A w formie Smart Plan, albo mapy myśli. 

Kluczowe to zapisać możliwe opcje.  

 



 

 

   

 

 

 

Opowiadałam o dwóch z nich w moim podcaście.  

Możesz posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 

DG03 // Zorganizuj wyzwanie (+Podejmij wyzwanie) 

DG01 // Znajdź zwój unikalny głos (+Wielka Magia) 

  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-03
https://www.digitalgirls.pl/podcast-01


 

 

Co Ty na to, abyśmy zaczęły myśleć i działać inaczej? 

Producentki myślą i działają inaczej od większości społeczeństwa. Dlatego 

realizują skutecznie swoje marzenia i pomagają osiągać je innym. Albert 

Einstein mawiał, że głupotą jest robienie wciąż tego samego i oczekiwanie 

nowych efektów, dlatego w tym tygodniu: 

• świeżym okiem spojrzysz na swoje najbliższe otoczenie i znajdziesz 

swoje unikalne katalizatory codziennej kreatywności;  

• poznasz sprawdzone i twórcze sposoby realizowania 

projektów, o których nie piszą w podręcznikach 

zarządzania; 

• znajdziesz osoby, które zawsze chciałaś poznać, które  

Cię inspirują, albo są Twoimi autorytetami w różnych 

dziedzinach i poznasz je.  

 

  



 

 
Wracamy do naszych projektów. Masz już wybrane główne zagadnienie, 

na którym chcesz skupić się w tym roku. Pięknie. Pomyśl sobie dzisiaj 

o ludziach, którzy są wokół Ciebie.  

Przerabiałyśmy już ten temat na kilka sposobów. Celowo. Chcemy porzucić 

bycie Zosiami Samosiami, więc warto na każdym kroku poszukiwać 

sympatyków naszego sukcesu.  

 

Podpowiadam kilka możliwych pytań:  

• Jakie dodatkowe szanse i zagrożenia widzą? 

• Jakie działania proponują Ci wykonać?W czym mogą Ci pomóc?  

• W jaki sposób najprościej dotrzeć do Twojego celu? 

• Czy znają inne osoby, które już zrobiły coś podobnego? 

Wszystko, co usłyszysz – notuj. Czasami słowa, których użyją inni ludzie do 

opisania Twojego projektu mogą Cię na coś istotnego naprowadzić. Możesz 

też wydrukować pusty szablon Smart Plan i poprosić ich o wypełnienie dla 

Ciebie. Pamiętaj jednak, aby traktować to zadanie i rozmowy jako 

inspiracje, a nie jako wskazówki do zastosowania od zaraz.   

Przyjmij założenie, że inni ludzie chcą i mogą Ci 

pomóc. To podstawa. Wybierz kilka bliskich osób, 

którym ufasz i które bezdyskusyjnie podejdą do Twojej 

prośby z życzliwością i otwartością. Opowiedz im o 

swoim marzeniu, albo pokaż wypełniony Smart Plan  

i podpytaj o to, jak podeszliby do realizacji tego 

wyzwania. Zanotuj wszystkie odpowiedzi.  



 

 
Sporo się ostatnio mówi o budowaniu zespołów podobnych do nas osób. 

Grupy wsparcia, pasjonackie, MasterMind. Być może wiesz o miejscach, 

w których podobne do Ciebie osoby się spotykają. Ale czy wiesz, gdzie 

spotykają się i wymieniają wiedzą osoby, które specjalizują się 

w zagadnieniach, których dopiero chcesz się uczyć?  

To dobry moment na wyjście ze swojej strefy komfortu i odłożenie na 

chwilę na bok Twojej mapy zasobów. Opuść swoje wygrzane gniazdko 

i przyjrzyj się oczami nowicjusza – jakby to było, gdybyś nie miała żadnych 

przyjaciół i partnerów i musiała zacząć wszystko od nowa. Nie dosłownie – 

w całym Twoim życiu, ale w Twoim projekcie, który właśnie uruchomiłaś.  

 

Wyobraźmy sobie, że chciałabyś zostać trenerem. Zaczęłaś zajęcia w szkole 

trenerskiej. Poznałaś kilkanaście osób, które podobnie jak Ty, uczą się 

i dopiero startują w nowy zawód. Ale… poznałaś także nowych ludzi, którzy 

już są tam, gdzie Ty zmierzasz, np. trenerów, prowadzących zajęcia, 

mówców, facylitatorów, organizatorów szkoleń, osoby administrujące 

salami szkoleniowymi, zapewniające materiały lub przestrzeń osobom 

uczącym się, a może nawet autorów kilku podręczników czy przewodników 

po trenerskim świecie.  

Zrób małą analizę i zanotuj odpowiedzi na pytania: 

jakie są miejsca w świecie on-line i off-line, w którym 

znajduje się najwięcej osób o podobnych do Ciebie 

aspiracjach?Gdzie znajdziesz wsparcie w tematach, 

których się uczysz, w których się rozwijasz? 



 

Wykorzystaj te nowe znajomości. Nawet jeśli poznałaś tych ludzi tylko 

wirtualnie, albo podaliście sobie rękę, ale nie zamieniliście jeszcze żadnego 

słowa. Poszukaj dzisiaj miejsc (forów dyskusyjnych, kawiarni internetowych, 

albo grup eksperckich), w których możesz znaleźć brakujące elementy 

Twojej układanki lub nowe kompetencje w praktyce.  

Inny przykład: chcesz uruchomić firmę. Nie wiesz od czego zacząć, więc 

zaczynasz „googlować”. Trafiasz na stronę Urzędu Miasta, strony 

przedsiębiorczych kobiet, fundacji wspierających młode biznesy, 

organizacje zrzeszające Aniołów Biznesu, a także Inwestorów, strony 

opisujące najnowsze rozdanie środków unijnych, itd.  

Co z tego wyciągasz? Zwykle kilka ciekawych artykułów, 

które zapisujesz w „ulubionych”, albo kilka stron notatek 

w kalendarzu, jeśli jesteś bardziej pilną poszukiwaczką. 

Ale przecież za tymi wszystkimi stronami stoją LUDZIE. 

Ludzie, którzy już wiedzą to, czego Ty dopiero szukasz.  

Ba! Nawet już zrobili to, co Ty dopiero planujesz.  

Znajdź tych ludzi. 

 

  



 

Co widzisz pod powiekami, kiedy myślisz o czymś konkretnym? Albo kiedy 

czytasz książkę, artykuł, albo nawet ten tekst? Czy są to litery?  

A kiedy wyobrażasz sobie przyszłość, snujesz plany i wizje nowego roku, 

albo dalszych okresów, to jaki one mają kształt? Kolor? Głębię? Fakturę? 

No właśnie… nasz umysł myśli obrazami. To jego naturalny język. 

A dokładnie – jest nim wyobraźnia i nasze skojarzenia. Nieokiełznane 

i nieskończone ciągi skojarzeń i polinkowanych ze sobą elementów… 

Siatka wiedzy, doświadczeń, emocji, które zbieramy w sobie przez całe 

nasze życie. 

Tony Buzan – mój mentor i wspaniały człowiek, twórca techniki 

mindmappingu, o której już wiele razy Ci opowiadałam, podczas spotkania 

w maju 2015 roku, w którym miałam przyjemność uczestniczyć – 

powiedział coś ważnego nt. mózgu. Narysowałam sobie wtedy notatkę 

i dziś, po kilku miesiącach od tego zdarzenia, patrzę na swój rysunek 

i wszystko mi się przypomina. No i mogę przekazać Tobie tę ważną 

informację. Oto ona.  

1. Odbiór– mózg odbiera informacje z całego otoczenia pięcioma 

zmysłami; 

2. Archiwum– mózg odbiera informacje, a następnie je gromadzi 

i przechowuje w swoim specyficznym porządku;  

3. Analiza– mózg organizuje informacje; 

4. Kontrola– mózg kontroluje to, w jaki sposób zarządzamy 

informacjami; 

5. Wyrażanie– mózg wyraża wszystkie informacje, które przechowuje 

w formie: obrazów, myśli, mowy, ruchu, dźwięków, oraz wielu innych, 

fantastycznych form kreatywności ludzkiej. 



 

 

MÓZG LUDZKI TO NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANA RZECZ,  

JAKĄ ODKRYTO WE WSZECHŚWIECIE. 

// James Watson – biolog molekularny, odkrywca DNA 

 

Mózg myśli obrazami, dlatego mogą go one wyzwolić i pozwolić mu wejść 

na wysoki poziom aktywności i rozwoju. Każda forma wyrażania siebie 

w formie wizualnej, pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi.  

Rysowanie– opowiadałam Ci już o mocy prostych rysunków. Tutaj dodam 

tylko, że stosowanie w notatkach osobistych oznaczeń graficznych 

usprawni Twoją pracę, ale przede wszystkim pobudzi twórcze moce, 

wywoła nowe skojarzenia, pozwoli wspiąć si e na nowy poziom 

generowania rozwiązań i opcji. 

 

 

Mapy myśli – opowiadałam Ci także o mapach myśli. To jedna z form 

myślenia wizualnego, od której rozpoczęłam moją przygodę. Przykłady 

odręcznych map myśli znajdziesz na moim blogu Project Managerka (>>> 

link), a także w serwisach zrzeszających praktyków i pasjonatów tego 

narzędzia, np. na Biggerplate (>>>link).  

Natomiast jeśli chcesz tworzyć mapy myśli w wersji elektronicznej to 

polecam gorąco iMindMap. 

 

http://www.biggerplate.com/
http://imindmap.pl/


 

Infografiki – grafiki informacyjne, które prezentują dane i informacje 

wykorzystując ilustracje, zdjęcia, obrazy, grafiki, mapy, wykresy, diagramy, 

schematy i wszystkie możliwe formy prezentacji zjawisk i zależności 

pomiędzy nimi. Darmowe strony w sieci, które pomogą Ci przygotować 

własne infografiki, to m.in. Wordle; Easel.ly; Vizualize.me; Piktochart. 

Zdjęcia – piękne fotografie to nic innego jak zatrzymywanie chwil 

w obiektywie aparatu. W czasach, w których prawie każda z nas ma 

w torebce swojego smartfona z aparatem – chwytanie chwil jest bardzo 

naturalne i proste. Tym bardziej, że w aplikacjach i serwisach 

społecznościowych możemy kolekcjonować własne zdjęcia, a także te, 

które zrobiły na nas wrażenie, kiedy „wpadłyśmy” na nie w sieci.  

• Lepiej określasz o co Ci chodzi – jeden obraz to tysiąc słów. Serio. 

Jeśli nie wiesz jak coś wyjaśnić – pokaż to. A najlepiej zademonstruj, 

albo pozwól poczuć drugiej osobie, niech doświadczy i wyobrazi to 

sobie sama.. 

• Pomagasz swojej pamięci – każdy człowiek jest kreatorem, bo 

w swoim umyśle kolekcjonuje miliardy obrazów i wizji. 

Jeśli wykorzystamy to w nauce nowych umiejętności, 

albo zgłębianiu tajników jakiejś dziedziny wiedzy – 

poprawimy w niej nasze efekty. Łatwiejsze i 

przyjemniejsze dla nas zapamiętywanie oznacza 

sprawniejsze przypominanie informacji wtedy, kiedy ich akurat 

potrzebujemy.  

• Porywasz ludzi – pokazujesz co Ci w sercu gra, więc masz większą 

szansę, że pociągniesz za sobą innych ludzi, którym Twoja wizja się 

spodoba, poczują ją.  

• Wzmacniasz motywację wewnętrzną – rysujesz, albo po prostu 

oglądasz to, co chcesz zrobić, kupić, zwiedzić i… zwiększasz swoje 

„chcenie”. Zbliżasz się w myślach do swojego celu.  

http://www.wordle.net/
http://www.easel.ly/
http://vizualize.me/
http://piktochart.com/


 

 
Poszukiwania z wczoraj przyniosły Ci zapewne sporo nazwisk, maili, albo 

kontaktów. Google przeszukany. Facebook także. LinkedIn też. Co dalej? 

Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wyszukanymi osobami. Dziś 

napiszesz do nich wiadomość. Jednak aby nie była to informacja, która trafi 

do spamu, albo przeleci komuś przed oczami, prawie niezauważona, 

zachęcam Cię do zrobienia tego inaczej. WYRÓŻNIJ SIĘ. 

Moje propozycje na napisanie wiadomości, która zostanie dostrzeżona 

(a więc zwiększające szanse na otrzymanie odpowiedzi!): 

• Chwytliwy tytuł– ile otrzymujesz maili dziennie? Bo ja dziesiątki. 

A kiedy prowadzę większy projekt, to nawet setki. Jeśli nadawca nie 

zwróci mojej uwagi jeszcze ZANIM otworzę jego wiadomość, to może 

mi umknąć. Albo spadnie na listę spraw o najniższym priorytecie.  

• Krótko i konkretnie– uwielbiam konkret. Osoby zajęte, eksperci 

w danej dziedzinie, mentorzy, przewodnicy, czy praktycy biznesu 

także. Jeśli nie potrafisz napisać w kilku słowach o co Ci chodzi, to 

dlaczego oczekujesz, że ktoś obcy, kto Cię jeszcze nie zna, będzie 

wiedział? 

• Call to Action – jeśli nie poprosisz adresata o konkretne działanie, to 

nie oczekuj, że zrobi coś, o czym marzysz. Poproś o coś konkretnego i 

prostego 

• Dostosuj się – zapewnij swojego odbiorcę, że jesteś w stanie wiele 

poświęcić i dostosować się do jego grafiku lub wybranego kanału 

komunikacji, aby otrzymać to o co prosisz.  

 



 

 

 

 
Podczas tego tygodnia kilkakrotnie namawiałam Cię do wychodzenia poza 

Twoje pudełko (out of the box). To była dopiero rozgrzewka. ☺ 

Każdy człowiek jest inny i dlatego różne bodźce i różne działania 

wyzwalają w nas stan twórczej inspiracji lub kreatywność w najczystszej 

postaci. Szanuję naszą inność, dlatego przygotowałam kilka różnych 

przykładów i pomysłów na to, jak obudzić w nas twórczą duszę. Być może 

któryś z nich przypadnie Ci wyjątkowo do gustu. 

• Codzienne zapiski – na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowy 

opis tego narzędzia.  

• Kolaże – tworzenie Mapy Marzeń, albo innych zbiorów grafik, zdjęć, 

rysunków, testów jest niezwykle inspirujące. Pobaw się więc w 

wycinanki z kolorowych magazynów, albo pobuszuj po Pintereście 

lub Instagramie. To kopalnie wizualnych inspiracji. Miej zawsze na 

względzie prawa autorskie twórców danej fotografii lub grafiki! Jeśli 

Znajdź dziś minimum 3 osoby zajmujące się tym, co ty 

dopiero chcesz zgłębić, poznać lub zrobić. I napisz do 

nich wiadomość. Przedstaw siebie i swój pomysł. 

Poproś o przysługę. Okaż szacunek i podziękuj za to, 

że ktoś poświęcił Ci czas. Pamiętaj, że każdy człowiek, 

bez względu na zajmowane stanowisko i pełnione 

funkcje, lubi wiedzieć, że to co robi ma sens dla 

innych ludzi.  

 



 

„pożyczasz” coś tylko do swojej własnej pracy i wyklejenia swojego 

notesu, to OK. Ale jeśli planujesz opublikować swój kolaż na www, 

albo w mediach społecznościowych – zadbaj o to, abyś miała prawa 

do wykorzystania wszystkich elementów.  

• Podróże – małe i duże. Każda wycieczka nową trasą do pracy, albo 

w nowe miejsce z trasami rowerowymi, czy w ogóle zagraniczne 

wojaże – pokazują nam nowy świat, kolory, klimat, sposoby działania, 

jedzenia, mówienia, spędzania czasu i robienia biznesu. Kiedy wiesz 

czego chcesz i jesteś sfokusowana na jednym działaniu – każda 

wycieczka poza swoją stałą strefę może dać Ci praktyczną lekcję jak 

zrobić to, co planujesz. W nowy sposób, z nowymi zasobami, 

w ciekawej formie. Rozglądaj się. Pamiętaj jednak, że to działa 

najlepiej wtedy, kiedy jesteś na czymś skoncentrowana, a nie kiedy 

szukasz inspiracji dla dziesięciu różnych projektów.  

• Mówienie o pomysłach – samo mówienie o tym, co planujemy, 

podczas naszego pobytu w różnych miejscach i w różnych 

środowiskach może zaowocować co najmniej: nowymi partnerami, 

wspólnikami, sympatykami, a być może nawet znajdziesz swojego 

mentora, albo inwestora.  

• Sklep z zabawkami – to po prostu genialne narzędzie budzące 

kreatywność! Wchodzisz do sklepu z zabawkami i szukasz zabawki, 

która najbardziej kojarzy Ci się z Twoim projektem. Kosmiczne efekty 

gwarantowane! Idę dziś do sklepu w poszukiwaniu symbolu dla 

mojego projektu ☺ 

 

 

Pomyśl co mogłoby być symbolem dla Twojego 

projektu, który wybrałaś do realizacji na ten rok. 

Możesz go narysować, wyrwać fragment gazety, 

zdjęcie, albo opisać coś, co kupiłaś w sklepie 

z zabawkami ☺ 



 

 
Czasami wydaje się nam, że znamy wszystkie odpowiedzi i możliwości 

działania. Dziś przewrotnie, załóżmy, że nie wiemy nic, że nie mamy 

pomysłu i że nie mamy żadnych zasobów wiedzy w danym temacie. 

Pobawmy się jak dziecko.  

 

W moim przypadku – zwykle pytam o poradę Walta Disneya, Mistrza Jodę 

z Gwiezdnych Wojen i osobę, której książkę akurat przeczytałam, np. 

ostatnio zapytałam Charlesa Duhigga (autora Siły Nawyku) i Sir Kena 

Robinsona (autora m.in. Out of ourminds. Learning to be creative).  

A Ty, kogo zapytasz o wskazówki? 

  

Wybierz sobie co najmniej 3 osoby (żyjące lub nie) 

albo postaci fikcyjne, które będą dziś Twoimi 

doradcami. Zadaj każdej z tych osób jedno pytanie:  

Jak zrealizowałbyś/ zrealizowałabyś mój projekt? 

 



 

 
W całym tym realizowaniu marzeń i słuchaniu siebie – nie chciałabym 

abyśmy zapomniały, że nie jesteśmy bezludnymi wyspami. Jest wiele osób 

i istnień na całym świecie, które potrzebują naszej pomocy. Naszego czasu, 

wsparcia finansowego, a czasem tylko (i aż) uwagi. Robienie wszystkiego 

tylko dla siebie nie ma wartości. Pomaganie innym, pomagając sobie – 

ogromną.  

 

Jeśli nie masz pomysłu, a chciałabyś dobrze spożytkować swoją energię lub 

finanse – zadaj pytanie swoim bliskim. Kto czeka na Twoją pomocną dłoń? 

Jeśli projektem, nad jakim chcesz pracować jest biznes, to możesz 

potraktować dzisiejsze zadanie bardzo praktycznie. Zastanów się jakim 

osobom chcesz pomagać świadcząc swoje unikalne usługi lub projektując 

wyjątkowe produkty. Jakie ich problemy rozwiązujesz? W czym pomagasz? 

Jak możesz im służyć? 

 

  

Znajdź dziś jedną osobę lub istotę, której pomożesz. 

Nie działaj sama. Pomagaj. Takie dobro wraca do nas 

w najmniej spodziewanym momencie.  

 

 



 

Kiedy piszę „dziennik” – kojarzy mi się pamiętnik z czasów liceum, 

w którym zapisywałam co wieczór moje przeżycia związane z pierwszymi 

randkami, pocałunkami, sprzeczkami z koleżankami i planami na wakacje.  

Dziennik Pomysłów różni się od powyższego tylko kategorią wiekową jego 

autorki ☺ Dziś także tworzę swój „dziennik”, ale jako żona i partnerka 

biznesowa, mam po prostu inne codzienne zagwozdki, bolączki i radości.  

Dziennik Pomysłów może przybrać formę zeszytu, kalendarza, czy notesu, 

w którym będziesz zbierać swoje inspiracje i odkrycia. Jego największą siłą 

jest to, że pozwoli Ci obserwować swoje postępy. Nie ma lepszego sposobu 

na opisanie swojej ścieżki dotarcia do celu, jak opisanie w pierwszej osobie 

tego scenariusza. Czyli opisanie wszystkich górek i dołków, a także 

sposobów, w jakie je pokonałaś. 

Dziennik Pomysłów to doskonały punkt odniesienia. Możesz dzięki niemu 

porównać siebie do siebie z przeszłości. Inne porównania nie są wskazane. 

Bo nigdy nie znamy pełnego kontekstu, w którym żyje osoba, do której się 

porównujemy. Robiąc to – zawsze wypadniemy blado, bo mamy tendencje 

do wybierania z życiorysów innych osób tych elementów, w których 

czujemy się słabsze. 

Dziennik Pomysłów możesz prowadzić w formie papierowej lub 

elektronicznej. Możesz go mieć w smartfonie, Wordzie, OneNote, Evernote, 

czy Trello. Każda aplikacja jest OK, wierzę, że wybierzesz swoją „własną” 

formę. Osobiście zachęcam Cię do opisywania swojej drogi własną ręką, 

długopisem, na kartce, którą możesz dotknąć.  

Dziennik Pomysłów może stać się z czasem Twoją 

najlepszą Przyjaciółką, bo w chwili smutku lub zwątpienia 

przypomni Ci o sukcesach i radościach, wdzięczności 

i dobru, które wysłałaś w świat.  

  



 

 
Za nami kilka tygodni intensywnych ćwiczeń, rozmów, zadań. Być może 

masz już zapisany cały notes swoimi przemyśleniami. To dobrze. Nauka 

nowych umiejętności – np. w naszym przypadku zarządzania projektami 

i planowania przyszłości przy użyciu sprawdzonych narzędzi i metod – nie 

będzie efektywna bez działania. Podobno najlepiej przyswajamy nową 

wiedzę kiedy przekazujemy ją innym. Zastanów się dziś komu mogłabyś 

opowiedzieć o swoich odkryciach, aby jak najlepiej je utrwalić w swoim 

sercu i umyśle. 

 

Przejrzyj swojego Asystenta, szablony map myśli, które uzupełniałaś, mapę 

marzeń, stworzone tablice na Pinterest, a także nowych znajomych w sieci 

kontaktów na LinkedIn. Zbierz jeszcze na gorąco, swoje myśli i odczucia, 

które pojawiały się w Tobie kiedy tworzyłaś swój Plan Działań. Opisz swoje 

wrażenia z testowania narzędzi (ToolBox). Podziel się swoimi nowymi 

MOCamiz innymi Producentkami w naszej grupie #DigitalGirls.  

To zadanie podsumowujące nasz kurs, ale nie ostatnie, które wykonasz. 

Jeśli Twój przygotowany Plan na najlepszy rok Twojego życia ma się 

zmaterializować – będziesz musiała działać. Tylko to zapewni Ci 

spełnienie.  

  

Przejrzyj dzisiaj swoje notatki, które robiłaś w trakcie 

programu Kreatorka 2020 i podziel się przynajmniej 

jedną wyjątkową myślą z osobami z naszej 

społeczności #DigitalGirls. Dobrymi myślami trzeba 

się dzielić, by je mnożyć.  

 



 

   

  

Opowiadałam o dwóch z nich w moim podcaście.  

Możesz posłuchać bezpłatnie tutaj >>> 

DG06 // Określ cele edukacyjne produktu (+Projektowanie metod 

dydaktycznych) 

DG02 // Szybkie eksperymenty (+Lean Startup) 

 

 

  

https://www.digitalgirls.pl/podcast-06/
https://www.digitalgirls.pl/podcast-06/
https://www.digitalgirls.pl/podcast-02


 

Cieszę się, że dotarłaś do końca programu Kreatorka 2020. Chciałabym, 

abyś potraktowała nasz trening jak początek, jak nowe otwarcie, a nie 

zakończenie pracy. Korzystaj ze zbudowanej siatki nowych relacji, z odkryć, 

które do Ciebie przyszły w ostatnich tygodniach i ciesz się z tego, bo 

wzięłaś swoją przyszłość w swoje ręce i już ją kreujesz! 

Wiem, że był intensywny i pełen różnych zakrętów trening. Ale dotarłaś aż 

tutaj, dlatego pogratuluj sobie i uśmiechnij się dziś do siebie. Jesteś 

wyjątkowa. Jesteś projektantką swojej przyszłości.  

Niech MOC będzie z Tobą! 

Kaśka Żbikowska 

kaska@digitalgirls.pl  
 

Jeśli zechcesz podzielić się ze mną swoimi odkryciami i wrażeniami, albo 

planami na najlepszy rok Twojego życia, to jestem zawsze dla Ciebie.  
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