
Podejmiesz decyzję, że pragniesz przemienić własne życie podpisując 

zobowiązanie do zmiany 

Rozpoczniesz proces odkrywania sensu życia 

Odkryjesz co, jest dla Ciebie najważniejsze w życiu prywatnym, w tym swoją 

wartość główną, która ma wpływ na każdy aspekt Twojego życia 

Odkryjesz Naturalne Dary 

Poznasz swoje emocje, także te unikane 

Poznasz swoje największe Wyzwania, które czekają w Twoim życiu do 

rozwiązania 

Odkryjesz potrzeby swojej duszy i sposoby za pomocą których do Ciebie 

przemawia 

Zaczniesz budowę własnej Studni Wdzięczności zasilając ją: kluczowymi 

powodami do zmiany, wartościami, naturalnymi darami, największymi 

wdzięcznościami, sukcesami życia oraz tym, od czego pragniesz się uwolnić. 

Rozpoczniesz budowę nawyków fundamentalnych: Ulubionej aktywności i 

Zdrowych posiłków, które rozpoczną w  Twoim życiu serię naturalnych 

przemian. 

Twoje dokonania 

z kursem

www.bankradosci.pl

Tydzień 2: Odkryjesz bogactwo zewnętrzne!

Tydzień 1: Odkryjesz bogactwo wewnętrzne!

Odkryjesz swój cel zawodowy - swoją pracę marzeń 

Odkryjesz co, jest dla Ciebie najważniejsze w życiu zawodowym, w tym swoją 

wartość główną, która ma wpływ na wszystkie obszary Twojej pracy 

Odkryjesz swoją kluczową pasję 

Poznasz swoje najsilniejsze motywatory realizacji celu życiowego i zawodowego 



Dowiesz się czy nie masz skłonności do bycia wampirem energetycznym 

Poznasz potrzeby wzmacniania Twoich relacji z najbliższymi i wyznaczysz 

 konkretne kroki w tym kierunku 

Rozpoczniesz proces symbolicznego oczyszczania Twojego domu pozbywając 

się niepotrzebnych rupieci 

Poznasz swoje przekonania nt. pieniędzy 

Wzmocnisz swoją Studnię Wdzięczności zasilając ją: wdzięcznościami 

zawodowymi, sukcesami zawodowymi, wdzięcznościami jakie daje Ci Twoja 

kluczowa pasja, feedback`iem tygodnia w pracy nad Twoim kluczowym 

Wyzwaniem, powodami za które kochasz swój dom, pozytywnymi 

przekonaniami dot. pieniędzy. 

Będziesz konsekwentnie nawyki fundamentalne, które pozytywnie wpłyną 

na inne obszary Twojego życia. 

Twoje dokonania 

z kursem

www.bankradosci.pl

Tydzień  3:    Zadbasz o   bogactwo wewnętrzne!

Wzmocnisz swoje poczucie sensu w życiu budując skuteczny Plan Działania do 

odkrytego celu życiowego dzięki któremu od razu krok po kroku przejdziesz  do 

jego konsekwentnej realizacji. 

Wzmocnisz swoje przekonanie, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu 

stwarzając własną Piramidę Wartości, którą od przełożysz na swoje życie 

podczas dokonywanych na co dzień wyborów. Tym samym wzmocnisz swoją 

motywację w realizacji zaplanowanych celów. 

Zadbasz o swoje Naturalne Dary stopniowo zaspokajając zdiagnozowane 

potrzeby ich rozwoju.   

Zmienisz nastawienie do unikanych emocji przemieniając je w siłę do działanie 

i dobre doświadczenie.  



Zmienisz nastawienie do unikanych emocji przemieniając je w siłę do 

działanie i dobre doświadczenie. 

Zmienisz swoje przekonanie do trudności napotykanych w życiu i zaczniesz 

traktować je jako Wyzwania podnoszące jakość Twojego życia. 

Rozpoczniesz trwałą przeminę swojego życia budując nawyki fundamentalne 

z Generatorem Radości Życia. 

Wzmocnisz swój Bank Radości odkrytymi Depozytami Radości Życia, 

z których od razu zaczniesz korzystać w swoim życiu.   

Twoje dokonania 

z kursem

www.bankradosci.pl

Tydzień  4:    Zadbasz o   bogactwo  zewnętrzne!

Wzmocnisz swoje poczucie sensu w życiu budując skuteczny Plan Działania do 

odkrytego celu zawodowego dzięki któremu, od razu krok po kroku 

przejdziesz do jego konsekwentnej realizacji. 

Wzmocnisz swoje przekonanie, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy 

stwarzając własną Piramidę Wartości, którą od przełożysz na swoją pracę 

podczas dokonywanych na co dzień wyborów. Tym samym wzmacniasz 

swoją motywację w realizacji zaplanowanych celów zawodowych. 

Zadbasz o swoją motywację sięgając jej źródła odkrywając swoje największe 

motywatory w realizacji zaplanowanych celów. 

Rozpoczniesz symboliczny proces sprzątania własnego domu i tym samym 

pozbędziesz się wewnętrznego bałaganu, który może jest i w Tobie 

Wydobędziesz swoje najgłębsze marzenia rozpoczynając proces ich 

urzeczywistnienia 

Będziesz skutecznie przemieniała swoje życie budując nawyki fundamentalne 

z Generatorem Radości Życia. 

Wzmocnisz swój Bank Radości odkrytymi Depozytami Radości Życia,  z 

których już zawsze będziesz korzystała w swoim życiu. 

  


