
Mój Plan Działania! 

Podjęłaś decyzję, że pragniesz zmiany w swoim życiu rozwiązując największe 
Wyzwania. To najlepszy i zarazem pełen wątpliwości moment w Twoim życiu. 
Dlatego tak ważne jest posiadanie solidnego Planu Działania i się jego 
trzymanie, nawet w chwilach zwątpienia. Miej świadomość tego, że każde Twoje 
„pokonane” Wyzwanie  „stoi” na fundamencie kilku pomniejszonych zwycięstw. 
Na każdy taki sukces wpływ mają umiejętności dostrzeżenia związku między 
codziennym osiąganiem mniejszych celów, a zdobywania trofeów życia. Takie 
działanie - metodą małych kroków - będzie stopniowało Twoją motywację, 
poprawiało Twoje samopoczucie  zachęcając Cię do dalszej pracy. 
Panowanie nad sytuacją z dobrym Plan Działania i przekonanie o wpłynie 
na własne życie to klucz do budowania poczucia bezpieczeństwa, z kolei 
wewnętrzny spokój i pewność to najskuteczniejsza broń w pokonywaniu 
największych trudności. 

Dzisiaj poświeć czas na to, aby zbudować solidny Plan Działania 
w „pokonaniu” Twojego Wyzwania nr 1. W tym celu otrzymasz 
ode mnie 3 skuteczne narzędzia, które pomocne Ci będą w 
osiągnięciu tego, co zaplanujesz.  

Twój Plan Działania zbudujesz w oparciu o 3 narzędzia: 

Pierwsze: Droga do Celu 

Drugie: Piramida Miesięczna 

Trzecie: Kroki Tygodnia 

Dzień 9



   1 narzędzie: Droga do Celu  

Wyznacz ostateczny cel w perspektywie półrocznej albo rocznej, który 
będzie rozwiązaniem Twojego największego Wyzwania. Nadaj mu 
ostateczny termin realizacji - wpisz konkretną datę. Następnie z jednej 
strony wypisz swoich 5 największych wartości, a z drugiej 3 
najgłębsze motywatory. Jak wiesz trofea życia zdobywa się poprzez 
osiąganie mniejszych celów dlatego do tego celu ostatecznego wyznacz 
mniejsze cele - miesięczne w perspektywie półrocznej.  

   2 narzędzie: Piramida Miesięczna

Wyznaczony cel miesięczny na najbliższy miesiąc podziel na mniejsze 
tygodniowe cele, a do każdego tygodnia wpisz 3 kroki, które zrobisz ku 
jego realizacji. Do każdego tygodnia zaplanuj nagrody, a także 
nagrodę miesięczną.

   3 narzędzie: Kroki Tygodnia

Popatrz na swoje Kroki tygodniowe wyznaczone w poprzednim 
narzędziu, następnie zaplanuj swój tydzień konkretnymi działaniami 
spójnymi z tymi Kokami. Ważne jest to, aby każdego dnia zrobić 
„coś” co przybliży Cię do upragnione go celu. Natomiast podczas 
weekendu wzmocnij swoją motywacją wypoczywając, relaksując się, 
dbając o swoje Ciało, Umysł i Duszę. Dodaj trochę treści

Jednym z najważniejszych sposobów 

na zmianę w życiu jest działanie!


