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JA I SPRAWY DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE - ZAGADNIENIA
 

Ja w moim najlepszym wydaniu (zdjęcie, rysunek, obraz)
Jakie potrzeby na dziś są na pierwszym miejscu i jak chcę je zaspokoić (potrzeba niezależności, ruchu, bliskości,
zaufania, prywatności - lista potrzeb do pobrania w pakiecie kursu)
Jakie wartości są dla mnie najważniejsze na dziś (rodzina, praca kariera, zabawa, szczerość, zdrowie, edukacja, rozwój
– lista wartości do pobrania w pakiecie kursu)
Jaki jest mój cel do życia? Co powoduje, że rano wstaję z łóżka, i że mi się chce? Co mnie uruchamia, i dodaje chęci do
życia.
Co mi daje energię i odwagę życiową, wspiera witalność i co jest dla mnie ważne
Równowaga w życiu (ciało, duch, emocje, intelekt)
Spójność wewnętrzna - myślę, mówię, czuję i robię
Pozytywne myślenie, proaktywność i pewność siebie
Strefa komfortu

Jaka chcę być, jak chcę wyglądać, nad jakimi cechami charakteru chcę popracować (punktualność, spontaniczność,
dokładność, serdeczność)
Jak budować poczucie własnej wartości
Jakie są najważniejsze sprawy dla mnie na najbliższy rok, co jest kluczowe dla mojego istnienia, bycia i życia (własne
mieszkanie, zdrowie, miłość)
Nawyki, postanowienia, zachowania i kwestie dotyczące mnie samej i świata oraz ludzi wkoło mnie (bycie w łóżku o 23,
dbanie o dietę, ćwiczenia poranne)
Rzeczy, na których mi zależy
Co mi robi dobrze a co nie?; Co chce, aby zniknęło z mojego życia
Wzięcie odpowiedzialności za własne życie
Porządek w życiu

Jakie są moje relacje ze światem, ludźmi, uczestnictwo w zdarzeniach i procesach
Pamiętanie o sobie oraz o tym, że tlen podajemy najpierw sobie
Świętowanie swoich sukcesów osobistych i robienie sobie prezentów z tej okazji
Świętowanie urodzin, imienin, rocznic i innych ważnych i pamiętnych momentów
Wszystkie rzeczy, które są ważne, a dotyczą nas samych

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



JA I SPRAWY DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE – PYTANIA POMOCNICZE
 

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI

Ja i mój cel do życia: co powoduje, że rano wstaję z łóżka, i że mi się chce, co mnie uruchamia i dodaje chęci do życia?

Energia życiowa, witalność i co jest dla mnie ważne: co jest ważne, co jest mniej ważne, a co wcale?

Cechy charakteru: jakie mam i chcę kultywować, nad jakimi chcę popracować, a jakich się pozbyć (empatia, uczciwość,

sumienność, pracowitość, punktualność, zaradność, lenistwo, upór, naiwność, arogancja, inne)?

Nawyki, postanowienia, zachowania: jakie są mi potrzebne, aby lepiej i wygodniej żyć (bycie w łóżku o 23.00, dbanie o

dietę, ćwiczenia poranne; planowanie zajęć w tygodniu, prowadzenie kalendarza; bycie szczerym, upraszczanie życia,

inne)?

Potrzeby: jakie na dziś są na pierwszym miejscu i jak chcę je zaspokoić? Listę potrzeb znajdziesz na końcu zeszytu.

Najważniejsze sprawy dla mnie na najbliższy rok: co jest kluczowe dla mojego istnienia, bycia i życia, co będzie miało

istotny wpływ na mój dobrostan?

Harmonia w życiu: ciało, duch, emocje, intelekt – czy rozwijam się równomiernie w każdej z tych sfer?

Czy masz porządek w życiu: w głowie, w domu, w szafie, w relacjach, w pracy i innych sferach? Gdzie masz, a gdzie

chcesz mieć?

Wzięcie odpowiedzialności za własne życie: jakie decyzje czekają na mnie, jakie boję się podjąć samodzielnie i dlaczego

(zmiana pracy, nowe studia, wyprowadzka z domu, rozwód, podjęcie terapii)?

Spójność wewnętrzna, czyli „myślę, mówię, czuję i robię to samo”: na ile żyję szczerze i prawdziwie, bez oszukiwania

siebie i innych? W jakich obszarach chciałabym mówić, co czuję albo robić to, co naprawdę chcę, bez oszukiwania czy

też dlatego, że inni tego ode mnie oczekują?

Pozytywne myślenie – o sobie, innych i otaczającym świecie: na ile umiem, chcę i potrzebuję realizować w praktyce

brak narzekania, marudzenia, ciągłych pretensji do świata i znajdowania dobrych stron w tym, co mnie spotyka? W

jakim obszarze i na co chcę nauczyć się patrzeć pozytywnie i zachowywać w taki sposób?

Poczucie własnej wartości: czy wiem dokładnie, co to jest, co myślę o sobie i jakie jest moje poczucie własnej wartości

w skali 1-10 (zadowolenie z własnego wyglądu, sposobu myślenia, postrzegania świata, akceptacja swojego sposobu

życia, relacji z innymi)?

Relacje ze światem, ludźmi, uczestnictwo w zdarzeniach i procesach: co mnie uszczęśliwia, a co nie (koncerty muzyki

poważnej, uczestnictwo w Openerze, praca w schronisku dla zwierząt, podróże dalsze i bliższe, hobby, pasje)?

Rzeczy, na których mi zależy, które są ważne, sprawiają mi radość (nowa garderoba, własne biurko do pracy, ulubione

kosmetyki, wymarzony obraz).

Urodziny, imieniny, rocznice, święta, ważne daty: jak spędzę i co zrobię dla siebie przy najbliższej takiej okazji, jaki

prezent sobie zrobię albo czego nie zrobię (na przykład wielki spęd rodzinny, którego nie lubię)?



JA I SPRAWY DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE – PYTANIA POMOCNICZE

Świętowanie sukcesów osobistych i robienie sobie prezentów z tej okazji: co w najbliższym roku?

Wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne, a dotyczą mnie samej, sprawy kluczowe, o których myślę gdzieś z tyłu głowy

cały czas (pojechanie na urlop na dwa tygodnie; rozpoczęcie studiów podyplomowych; nowy samochód; znalezienie

partnera; zmiana pracy; wymyślenie, co zrobić ze swoim związkiem; zrzucenie 20 kg; podjęcie procedury in vitro).

Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (wyprowadzka do innego kraju

i „zostawienie” rodziców; zmiana płci; zakup własnego mieszkania i wzięcie wielkiego kredytu; powiedzenie osobie,

którą kocham, że tak jest; zmiana o 180 stopni kariery zawodowej i rozpoczęcie nowego życia)?

Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku? Co na pewno chcę zmienić? Co odbiera mi

energię i nie pozwala oddychać (toksyczny związek, relacja z rodzicami, bratem, siostrą, szefem, praca w

znienawidzonym miejscu)?

Moja strefa komfortu w tym polu, na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,

co mnie wspomaga, co mi dodaje sił, mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i sposób

myślenia dodaje mi mocy i energii?

Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, zdanie, którego często używam w celu

motywacji (Chce mi się. Jestem mądra. Jestem zawsze zdrowa. Jestem oazą spokoju. Jestem bezpieczna w życiu. Jestem

bogata. Zawsze mam pieniądze. Jestem szczęśliwa. Jestem kochana. Jestem, jaka jestem i tak jest dobrze).

Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za

to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość? Jakie moje cechy, moje zasoby, ludzie, sytuacje, okoliczności, coś, z czego się

cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie (odwaga do wchodzenia w nowe rzeczy, entuzjazm, zdrowie, spójność, bycie

optymistą, rodzina) – spójrz na to w bardzo szerokim kontekście JA.

Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?



POLE RÓŻOWE - MIŁOŚĆ I ZWIĄZKI

Miłość 
Kochanie
Bliskość

Intymność
Zaangażowanie

Namiętność
Partnerstwo

Związki
Sex

MIOŚĆ I ZWIĄZKI



RÓŻ 
ROMANS, 

NAMIĘTNOŚĆ
CIEPŁE UCZUCIA

PRZYJAŹŃ

MIŁOŚĆ i ZWIĄZKI

Brzuch
Żołądek
Macica

Śledziona, Jelita
Genitalia

Nos
 

MIŁOŚĆ i ZWIĄZKI

ŻYWIOŁ - ZIEMIAZWIERZĘ – DOWOLNA PARA ZWIERZĄT

KOLOR - RÓŻOWY

KSZTAŁTY – KWADRAT I SERCECZĘŚĆ CIAŁA – BRZUCH, ŻOŁĄDEK, MACICA,
ŚLEDZIONA, JELITA, GENITALIA, NOS

Miłość 
Kochanie
Bliskość

Intymność
Zaangażowanie

Namiętność
Partnerstwo

Związki
Sex

MIOŚĆ I ZWIĄZKI



MIŁOŚĆ i ZWIĄZKI – ZAGADNIENIA

Wymarzony partner/partnerka, cechy
Nasze oczekiwania w stosunku do wymarzonego związku
Oświadczyny, zaręczyny, pierścionek, ślub
Małżeństwo lub związek partnerski
Dobrostan w związku, partnerstwie, małżeństwie
Miłość, szczerość, bliskość, wsparcie, zrozumienie, dotyk, czułość, namiętność

Ożywienie, rozbudzenie, odnowienie związku
Konkretne zmiany wewnątrz związku (codzienne rozmowy, wspólne jedzenie, okazywanie sobie czułości i dbałości,
dobre słowa, pomaganie sobie nawzajem)
Powrót do randki z partnerem
Wspólne wyjścia, hobby, sporty, kawiarnia, kino, teatr, wystawa, góry
Wspólny rozwój i podnoszenie świadomości w relacji
Seks i o co nam chodzi w seksie, poznawanie i rozbudzanie wzajemnych potrzeb erotycznych

Terapia małżeńska, terapia związku, mediacje
Szczęśliwe zakończenie związku w przypadku, kiedy chcemy się rozstać

Prośba o pomyślność; Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Wymarzony partner/partnerka: jakie ma mieć cechy charakteru, wygląd, wszystkie inne parametry, które są dla mnie
ważne; jakie mam oczekiwania w stosunku do wymarzonego partnera (mądry, inteligentny, wysoki, niski, błyskotliwy, z
poczuciem humoru, wysportowany, czuły, bogaty, komunikatywny, odpowiedzialny, lubi jazdę na rowerze i
nurkowanie, niezależny, ma swoją pasję, lubi porządek, ma dzieci, nie ma dzieci, kocha psy, lubi konie, ma dom, ma
mieszkanie, wprowadzi się do mnie)?
Oświadczyny, zaręczyny, pierścionek, ślub: kiedy, w jaki sposób, w jakim miejscu, (ile karatów ma mieć diament w
zaręczynowym pierścionku; jak ma wyglądać suknia ślubna: typ „beza” albo „syrenka”; oświadczyny na plaży albo
podczas meczu na stadionie; ślub w zamku, na łonie natury albo bez nikogo, tylko we dwoje)?
Małżeństwo i związek partnerski: jaki jest mój model związku, jakie relacje mają nas łączyć, jakie obowiązują/mają w
nim obowiązywać zasady, co dla mnie oznacza dobry związek (związek oparty na wierności, związek otwarty, białe
małżeństwo, swinging, rodzina patchworkowa)?
Elementy związku: (miłość, kochanie, intymność, zaangażowanie, partnerstwo, szczerość, bliskość, wsparcie,
zrozumienie, dotyk, czułość, namiętność, miłosne kody między partnerami i cokolwiek jest mi potrzebne w relacji z
drugą osobą).
Seks: o co mi chodzi w seksie, jaki ma być, jakie są moje potrzeby na obecnym etapie związku, moje upodobania i
marzenia (365 dni w roku rano i wieczorem, raz w miesiącu, zawsze w weekend; w wannie, basenie, na sianie, w
toalecie w barze, zawsze w sypialni, tylko w domu, z zaskoczenia na biurku w pracy, na stole kuchennym); co jest dla
mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą, partnerem i światem (bdsm, akcesoria z sex shopu,
sex wg kamasutry lub inne warianty)?
Konkretne zmiany wewnątrz związku (nowy podział obowiązków, szacunek i akceptacja dla odrębności partnera,
terapia małżeńska, podjęcie wspólnej pracy nad wyjściem z nałogu).
Odświeżenie związku (powrót do randki z mężem/partnerem, zaproszenie na wspólną kolację; kwiaty bez powodu;
coś, co lubicie, ofiarowane zupełnie niespodziewanie; ulubiona potrawa podana przy świecach i „waszej piosence”;
wspólna kąpiel w wannie, szampan z truskawkami, płatki róż na poduszce, palący się kominek).
Wspólne aktywności: (hobby, sporty, kino, teatr, góry, taniec, koncert, podróże).
Wspólny rozwój wewnętrzny: (wspólne warsztaty tantry, zajęcia z zakresu komunikacji, na przykład „porozumienia bez
przemocy” czy budowania relacji).
Co chcę wyrzucić ze swojego związku albo życia erotycznego, co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę
zmienić, co odbiera mi energię i nie pozwala oddychać i odczuwać pełnej satysfakcji?
Renowacja podupadającego związku: ożywienie związku, rozbudzenie, powrót do „starych, dobrych czasów” lub
znalezienie zupełnie nowej formuły w relacji, jeżeli coś nie gra. Mówi się, że w dobrym związku partnerzy robią razem
jedną czynność na zewnątrz i jedną wewnątrz, oprócz seksu. Do tego każdy ma swoje hobby, pasję i własnych
znajomych oprócz tych wspólnych. Jak to jest u mnie?
Szczęśliwe zakończenie związku, w przypadku gdy chcę się rozstać: jak to zrobić mądrze, humanitarnie, jak nie palić za
sobą mostów, jak się rozstać w szacunku, kiedy i w jaki sposób to zrobić?

MIOŚĆ I ZWIĄZKI – PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Moja strefa komfortu na tym etapie związku i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze, co mnie
wspomaga, co mi dodaje sił mocy, jakie działania, czynności i jaki sposób myślenia dodaje mi siły i energii?
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne, którego zdanie często używam w odniesieniu do relacji,
partnerstwa czy związku (Jestem niezależna. Pomagamy sobie nawzajem. Jestem szczęśliwa i spełniona. Jestem
kochana. Dużo seksu, najlepiej codziennie)
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość? Jakie moje cechy, moje zasoby, ludzie, sytuacje, okoliczności, coś, z czego się
cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie (odwaga do wchodzenia w nowe rzeczy, entuzjazm, otwartość, ciekawość,
wytrwałość, spontaniczność, tolerancja) – spójrz na to w bardzo szerokim kontekście związku i relacji.
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

MIOŚĆ I ZWIĄZKI – PYTANIA POMOCNICZE



POLE ZIELONE - RODZINA I ZDROWIE

Rodzina, Rodzice, Rodzeństwo
Bliskie osoby

Tradycje i zwyczaje
 

Autorytety i Mentorzy
Osoby ważne

 
Zdrowie fizyczne

Zdrowie psychiczne
Zdrowe odżywianie

Badania i Opieka medyczna

RODZINA I ZDROWIE



RODZINA I ZDROWIE

ZIELEŃ
WYCISZENIE,

UZDROWIENIE
ODPOCZYNEK 

OŻYWIENIE

Stopy
Gardło
Szyja

RODZINA I ZDROWIE 

ŻYWIOŁ - DRZEWOZWIERZĘ – BYT OPIEKUŃCZY – SMOK

KOLOR - ZIELONY

KSZTAŁT - PROSTOKĄTCZĘŚĆ CIAŁA – STOPY, GARDŁO, SZYJA

Rodzina, Rodzice, Rodzeństwo
Bliskie osoby

Tradycje i zwyczaje
 

Autorytety i Mentorzy
Osoby ważne

 
Zdrowie fizyczne

Zdrowie psychiczne
Zdrowe odżywianie

Badania i Opieka medyczna

RODZINA I ZDROWIE



RODZINA I ZDROWIE - ZAGADNIENIA
 

Kto jest moją prawdziwą rodziną (mąż, żona i dzieci, jaz siostrą, ja i przyjaciółki, ja i kot, ja i mama)
Jaka jest moja wymarzona rodzina (model)
Stosunki z rodziną bliższą i dalszą
Spotkania rodzinne; życie rodzinne (częstotliwość, uczestnicy, miejsce, okoliczności, pomysły)
Stosunki z bliskimi osobami
Tradycje i zwyczaje (gry planszowe raz w miesiącu, zabawy na świeżym powietrzu, zjazd rodziny raz w roku,
indywidualne własne tradycje świąteczne, specjalny sposób na obchodzenie urodzin)

Autorytety i wzory do naśladowania
Mentorzy
Ważni ludzie w naszym życiu

Zdrowe odżywianie
Właściwa dieta, testy na nietolerancje pokarmowe
Osiągniecie i utrzymanie określonej wagi
Badania, które chcemy i potrzebujemy wykonać
Regularne badania okresowe
Branie zapisanych leków
Mądra suplementacja

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



RODZINA I ZDROWIE -  PYTANIA POMOCNICZE
 

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI

Wymarzona rodzina: jak ma wyglądać, czy mam taką – jak nie, to, jaka ma być, kto do niej należy albo ma należeć

(ojciec, matka i dwoje dzieci, rodzice, dziadkowie, dzieci, psy i koty; związek partnerski jednej płci i dziecko, ja sama z

dzieckiem, inne konfiguracje)?

Stosunki z rodziną bliższą i dalszą oraz rodzeństwem: kto jest moją rodziną, jakie łączą mnie z nimi relacje (chcę się

widywać regularnie co tydzień, chcę się spotykać tylko na święta, rozmawiać raz do roku przez telefon z okazji urodzin,

mieszkać razem w wielopokoleniowej, rozbudowanej rodzinie)?

Spotkania rodzinne oraz tradycje i zwyczaje: jaka ma być częstotliwość oraz charakter tych spotkań, jakie tradycje i

zwyczaje chcę utrzymać i kultywować (święta, urodziny, imieniny, weekendy, rocznice), jak mają wyglądać spotkania i

kto ma być na nich (tradycja wyjazdu w góry na święta, raz w miesiącu rodzinne wyjście do kina, potem spacer i lody)?

Stosunki z bliskimi mi osobami (niekoniecznie z rodziny): kto jest moim prawdziwym bliskim, ważnym i istotnym na

dziś (przyjaciele, znajomi podniesieni do rangi bliskich, wspólnota duchowa, grupa wsparcia)?

Autorytety i wzory do naśladowania: kto jest dla mnie autorytetem, czy go potrzebuję, jeżeli tak, to dlaczego i po co, co

mi to daje, w czym pomaga albo przeszkadza?

Mentorzy: czy potrzebuję mentora życiowego, zawodowego, kto może nim być, z jakiego powodu go wybieram i w

jakiej dziedzinie jest mi potrzebny?

Ważni ludzie w moim życiu: ludzie, którzy pomagają mi podejmować decyzje życiowe, wysłuchują mnie, wspierają,

pomagają, dają konstruktywną i mądrą informację zwrotną, dzielą się doświadczeniem, wiedzą, refleksjami.

Wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne w kontekście rodziny, rzeczy kluczowe, o których myślę gdzieś z tyłu głowy cały

czas (odnowienie stosunków z bratem, zajęcie się starszymi rodzicami, uzgodnienie z rodzeństwem, kto i kiedy

wprowadzi się do rodziców albo zabierze ich do siebie, ułożenie i wyczyszczenie relacji rodzinnych, wyprowadzka do

innego kraju i „zostawienie” rodziców).

Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku? Co na pewno chcę zmienić? Co odbiera mi

energię i nie pozwala oddychać (toksyczne związki rodzinne, relacja z rodzicami, bratem, siostrą, dziećmi, uleganie

rodzinnym stereotypom, zwyczajom, oczekiwaniom, apodyktyczny ojciec lub matka żądający wizyt dwa razy w tygodniu,

roszczeniowe rodzeństwo, uleganie naciskom i zwyczajom spotkań rodzinnych ze wszystkich możliwych okazji, robienie

drogich prezentów z okazji urodzin i imienin, w ogóle urządzanie spotkań rodzinnych z okazji i bez, przyjmowanie

nieoczekiwanych i niezapowiedzianych wizyt, brak szacunku dla prywatności i mojego czasu)?

Moja strefa komfortu w tym polu, na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,

co mnie wspomaga, co mi dodaje sił mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i sposób

myślenia dodaje mi mocy i energii?
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Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, zdanie, którego często używam w

odniesieniu do rodziny i bliskich (Mam wielką szczęśliwą rodzinę. Umiem stawiać granice mojej rodzinie. Jestem

niezależna od mojej rodziny. Zawsze razem).

Inne ważne rzeczy.

Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za

to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość w kontekście rodziny i bliskich osób (wspaniałe relacje wewnątrz naszej rodziny,

siostra jest moją najlepszą przyjaciółką, brat zawsze mi pomaga w trudnej sytuacji, mamy swoje wypracowane tradycje

rodzinne, które kochamy, rodzice umieli i umieją dalej zadbać o naszą samodzielność i osobność).

Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

Wybierz od pięciu do siedmiu rzeczy, które dziś są najważniejsze w tym obszarze życia.

Zdrowie fizyczne: wszystko, co związane z utrzymaniem i poprawą mojego zdrowia fizycznego (regularny ruch i zajęcia

sportowe, ćwiczenia kręgosłupa, ćwiczenia mięśni Kegla, ćwiczenia wzroku, ćwiczenia poprawiające kondycję i

wytrzymałość, ćwiczenia poprawiające odporność i koncentrację, spacery, bieganie, nauka oddychania, morsowanie,

joga, gimnastyka, pilates, siłownia, basen, sauna, wysypianie się).

Zdrowie psychiczne i forma psychiczna: wszystko, co związane z poprawą zdrowia psychicznego, stanu emocji i ducha

(psychoterapia, medytacja, mindfulness, uważność na siebie, dbanie o siebie, otaczanie się dobrymi ludźmi, zadbanie

o relacje, unikanie toksycznych ludzi, związków i miejsc).

Zdrowe odżywianie: co dla mnie znaczy zdrowe odżywanie, co dokładnie przez to rozumiem i jak mogę stosować tę

wiedzę w swoim życiu? (regularne jedzenie; określenie profilu metabolicznego; co mi robi dobrze, a co nie; jaka ilość

jedzenia i jak często jest dla mnie właściwa na tym etapie życia; świadome nawyki żywieniowe i przynajmniej częściowa

eliminacja podjadania; picie wody; mądry detox; głodówka czy inne sposoby równoważenia metabolizmu).

Dobra waga: (osiągniecie określonej wagi – niższej albo wyższej; wizyta u dietetyka; regularne jedzenie; eliminacja

cukru, pieczywa i białej maki, podjadania).

Opieka medyczna: (okresowe wizyty u lekarzy – dentysty, ginekologa, endokrynologa, dermatologa i innych; badania

okresowe, które chcę i potrzebuję wykonać; regularne przyjmowanie leków przypisanych przez lekarza; dbanie o stan

uzębienia; okulary korekcyjne, aparat słuchowy, aparat na zęby; zaplanowanie koniecznych zabiegów z wyprzedzeniem;

profilaktyka dbania o siebie).

Wspomaganie ogólnej kondycji i zdrowia: (masaże rehabilitacyjne, fizjoterapia, krioterapia, akupunktura, akupresura,

refleksoterapia, kąpiele solankowe, inhalacje, floating, sauna i inne zabiegi).

Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (pójście na terapię, leczenie

depresji, leczenie z nałogów, leczenie zaburzeń odżywiania, jak bulimia, anoreksja; operacja żylaków, cieśni

nadgarstka, przegrody nosowej)?
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Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi

energię i nie pozwala oddychać (30 kg nadwagi, krzywe i zepsute zęby; toksyczne relacje; ciągły stan napięcia i stresu,

stany depresyjne i przygnębienie)?

Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,

co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy, jakie działania, czynności i sposób myślenia dodaje mi zdrowia, siły, mocy

i energii. (ćwiczenie na siłowni dwa razy w tygodniu, miejsce do ćwiczeń w domu; miła przestrzeń do jedzenia i

gotowania, własne zioła na balkonie, półka z przyprawami; posiadanie sprawdzonych lekarzy, rehabilitantów,

masażystów, fizjoterapeutów, trenerów; dobre miejsca do biegania, spacerowania, medytowania).

Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za

to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Coś, z czego się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie – spójrz na to w

bardzo szerokim kontekście zdrowia

A teraz pomyśl, co chciałbyś zacząć lub przestać robić w kontekście tego obszaru.
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Klatka piersiowa
Płuca
Usta
Zęby

Układ oddechowy
Skóra
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ZWIERZĘ - TYGRYS

CZĘŚCI CIAŁA – KLATKA PIERSIOWA, PŁUCA, USTA,
UKŁAD ODDECHOWY, SKÓRA

KOLOR - BIEL

KSZTAŁT - KOŁO

ŻYWIOŁ - METAL

BIEL
NIESKOŃCZONOŚĆ  

KREATYWNOŚĆ
PRZESTRZEŃ

NIEWINNOŚĆ



DZIECI, PASJE, INNOWACJE– ZAGADNIENIA

Marzenie o dziecku, poczęcie dziecka,
Wychowanie i opieka nad dziećmi oraz ich rozwój
Relacje i stosunki z dziećmi własnymi i różnymi innymi (dzieci przyjaciół, siostrzenice, bratankowie, dzieci partnera)
Przyjaciele dzieci
Randka z dzieckiem
Marzenia o przyszłości dzieci (wykształcenie, edukacja, dobrostan emocjonalny, zdrowie)
Wypuszczanie dzieci w świat i uczenie ich wolności, niezależności, samodzielności

Marzenia i cele związane ze spędzaniem wolnego czasu;
Pasje i hobby
Kursy, szkolenia hobbystyczne;
Aktywność na mediach społecznościowych na tematy, które nas interesują (Facebook, Intagram, Twitter, You Tube)
Własna strona internetowa, blog, podcasty, vlogi

Nowe i twórcze pomysły, projekty i ich realizacja w życiu osobistym lub zawodowym
Innowacje, które chcielibyśmy wprowadzić w naszym życiu
„Mam rozwiązanie, pomysł na…” dowolną rzecz, na którą do tej pory nie mogę znaleźć konceptu (zagospodarowanie
strychu, piwnicy, opiekę nad rodzicami, czas wolny dla siebie)
Źródła inspiracji

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Poczęcie dziecka i posiadanie dziecka: czy na pewno tego chcę, kiedy i z kim?
Stosunki z dziećmi własnymi, i nie tylko (dzieci partnera/partnerki, dzieci brata, siostry, wnuki, dzieci przyjaciół, znajomi
i koledzy naszych dzieci): umiejętność budowania dobrych relacji z nimi, rozmawiania, wspierania, spędzania dobrze
wspólnego czasu.
Randka z dzieckiem: czas spędzony z dzieckiem i przeznaczony tylko dla niego; robienie rzeczy, które sprawiają mu
radość, są dla niego ważne; skupienie się na aktywnym słuchaniu, na jego potrzebach, zainteresowaniach i
fascynacjach (wspólne granie w planszówki albo gry komputerowe, wspólne oglądanie filmów, czytanie, gotowanie,
jazda na rowerze, granie w piłkę, wypad do sklepu „na ciuchy” lub żeby wypróbować nowe kosmetyki, wspólna wizyta
u kosmetyczki).
Marzenia i cele związane z moimi dziećmi i ich przyszłością, edukacją, życiem osobistym – warunkiem niezbędnym,
koniecznym i oczywistym jest, aby były one zgodne i spójne z życzeniami dzieci.
Chęć i potrzeba bycia mądrym rodzicem (szkoła dla rodziców, szkolenia z zakresu komunikacji, rozwój własny, koncepty
wspólnego spędzania czasu, gry i zabawy edukacyjne, uważne słuchanie, wspieranie, akceptowanie, tolerancja
odmienności).
Wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne w kontekście dzieci (ich zdrowie, szczęście, satysfakcja z życia, posiadanie
przyjaciół, poczucie bezpieczeństwa, odwaga i energia życiowa, samodzielność, przebojowość, pewność siebie,
umiejętność bycia zachowawczym lub asertywnym, umiejętność zbuntowania się wobec wzorców, norm i tradycji).
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem w kontekście dzieci (chcę
poznać dzieci partnera/partnerki, chcę mieć dobre stosunki z dziećmi partnera, chcę, aby jego dzieci mieszkały z nami,
chcę, żeby mój partner nie spełniał tak obłąkańczo wszystkich zachcianek eksżony i dzieci).
Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi
energię i nie pozwala oddychać – wszystko w kontekście dzieci.
Moja strefa komfortu w polu dzieci, na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i jaki sposób
myślenia dodaje mi mocy i energii (dzień bez dzieci, weekend bez dzieci tylko z partnerem, wakacje we dwoje, wyjście
do kina, teatru, kawiarni czy na zakupy bez dzieci; nauczenie dzieci, że istnieje czas tylko dla mnie w ciągu dnia, móc
pójść do toalety samej; przestać karmić w końcu).
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, którego zdanie często używam, myśląc o
dzieciach (Jestem dobrym rodzicem. Zapewniam bezpieczeństwo emocjonalne moim dzieciom. Moje dzieci mnie
szanują. Moje dzieci szanują mój czas, moje potrzeby, respektują wymagania).
Pasje i hobby: rozwijanie, kultywowanie, uprawianie, ale też odnalezienie nowych, wymyślenie, odszukanie starych
zapomnianych i porzuconych; kursy, szkolenia, wyjazdy hobbystyczne, przynależność do grup zainteresowań.
Miłe, satysfakcjonujące, swobodne i przyjemne spędzanie wolnego czasu: koncepty, pomysły i czynności, które
sprawiają mi przyjemność, pozwalają mi odpocząć, odstresować się, a ich efekty przynoszą ukojenie i zadowolenie
(spacerowanie po parku, lesie, plaży; gotowanie, pieczenie; granie w gry, granie na komputerze, układanie puzzli;
„grzebanie” w ziemi, prowadzenie ziołowego ogródka przydomowego; szycie, majsterkowanie, robienie na szydełku czy
drutach, haftowanie, robienie makram).

DZIECI, PASJE, INNOWACJE– PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Nowe, twórcze pomysły, nowe początki, projekty i ich realizacja w pracy i życiu osobistym: jakie, kiedy, w jaki sposób?
(budowa altany w ogródku; kurs kroju i szycia; pojechanie na trzy miesiące na Kubę, żeby uczyć się salsy; stworzenie
bloga o tym, jak tworzyć nowe budowle z lego; kurs szycia ubranek dla lalek).
Innowacje, które chcę wprowadzić w moim życiu: zmiana utartych nawyków, rutynowych zachowań, stałego otoczenia i
od zawsze ustalonego porządku, i wszelkie inne (codzienne ćwiczenia, wyzwanie sportowe; jedzenie śniadania;
jeżdżenie rowerem do pracy w poniedziałki; dołączenie do grupy rowerowej w moim mieście; post raz w tygodniu;
medytacja przed snem).
Inspiracje, czyli mam pomysł na… dowolną rzecz, z którą do tej pory nie wiedziałam, co zrobić, jak zrealizować, jak się
do tego zabrać (zagospodarowanie strychu; miejsce do pracy dla siebie, miejsce na hobby; nowy sposób zdobycia
pieniędzy; nowa aktywność fizyczna, umiejętność, wyjazd, szkolenie, i inne).
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem w kontekście nowych
pomysłów, pasji, innowacji, kreacji i ich realizacji w życiu (porzucenie pracy naukowej i zajęcie się zawodowo szyciem
maskotek; wyjechanie do Afryki w ramach programu „Lekarze bez Granic” albo innej formy pomocy humanitarnej;
rezygnacja z pozycji managera; kupienie domu w górach i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego).
Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy, jakie działania w obszarze pasji i hobby dodają mi mocy i energii?
Co masz dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Coś, z czego się cieszysz, że masz, że jest i niech tak będzie – spójrz na to w
bardzo szerokim kontekście dzieci.
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Coś z czego się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie – spójrz na to w bardzo
szerokim kontekście pasji, kreacji, innowacji.
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

DZIECI, PASJE, INNOWACJE– PYTANIA POMOCNICZE
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 PRZYJACIELE, RELACJE i PODRÓŻE– ZAGADNIENIA

Przyjaciele i znajomi
Pielęgnowanie przyjaźni i relacji
Nowe znajomości

Zaufane osoby (lekarz, księgowy, ubezpieczyciel, kosmetyczka)
Osoby pomocne w życiu (dobra niania, pani do sprzątania, opiekunka do starszych rodziców, opiekun ogrodu)
Osoby pomocne w naszym rozwoju osobistym i zawodowym (nauczyciel, coach, doradca, konsultant, psychoterapeuta)

Stali klienci, relacje z nimi, dbanie o nich i współpraca
Klienci, którym chcemy coś sprzedać lub wynająć (samochód, działka, dom, mieszkanie)
Klienci dla naszego własnego biznesu
Klienci i kontrakty dla firmy, w której pracujemy
Partnerzy biznesowi i relacje z nimi
Zaufani dostawcy, kooperanci, podwykonawcy, serwisanci
Pracownicy, współpracownicy i osoby, które mamy lub szukamy do firmy

Podróżowanie
Podróż życia
Wypady weekendowe
Wakacje
Wyjazdy regeneracyjne
Wyjazdy uczące

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Przyjaciele i znajomi: utrzymywanie relacji, pielęgnowanie, spotkania, wsparcie (regularne spotkania i wspólne
spędzanie czasu, wyjścia, wypady, wycieczki, urlopy, imprezy; bycie na bieżąco z życiem codziennym; dzielenie się
radościami, smutkami, wiedzą, doświadczeniem, przeczytaną książką, obejrzanym filmem, wrażeniami z wyprawy;
gotowość do pomocy w codziennych sprawach, zawłaszcza w trudnych sytuacjach typu choroba czy śmierć bliskiej
osoby).
Nowi przyjaciele: (chcę mieć przyjaciela na życie, na sporty, na wyjazdy, na hobby).
Nowi znajomi: (chcę poznawać nowych ludzi, nawiązywać nowe kontakty, poszerzać horyzonty, wejść w nowe
środowisko, poznać obszary dotąd nieznane).
Osoby pomocne: kogo potrzebuję, aby moje życie było prostsze, wygodniejsze i spokojniejsze (dobra niania, pani do
sprzątania, opiekunka dla starszych rodziców, osoba dbająca o mój ogród)?
Osoby pomocne w moim rozwoju osobistym i zawodowym (nauczyciel, mentor, tutor, coach, doradca, konsultant,
psychoterapeuta).
Anioł Stróż: kto jest moim Aniołem Stróżem, czy go mam, czy zauważam jego pomoc i dbanie o mnie, czy i jak z nim
rozmawiam, czy mu dziękuję, czy tylko proszę?
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (nowi znajomi, których się
wstydzę z różnych względów; znajomi, których chcę poznać, ale wstydzę się reakcji mojego otoczenia).
Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi
energię i nie pozwala oddychać (toksyczny człowiek w moim życiu; przyjaźń, która umarła; przynależność do grupy
znajomych, z którymi już nic mnie nie łączy, znajomości utrzymywane siłą rozpędu i konwenansami)?
Moja strefa komfortu w tym obszarze na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi
dobrze, co mnie wspomaga, co mi dodaje sił mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i
sposób myślenia dodaje mi mocy i energii?
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w kontekście przyjaciół (Mam przyjaciela. Mam wokół
przyjaznych i troskliwych ludzi. Łatwo znajduję pomocnych ludzi w życiu. Moi przyjaciele i znajomi szanują mnie i mój
pomysł na życie).
Podróżowanie: miejsca, które chcę zobaczyć, odwiedzić, do których chcę pojechać na wakacje, prywatnie lub służbowo.
Wypady weekendowe: (weekend na działce, we Florencji czy Krakowie; kajaki; wspinaczka skałkowa w Ojcowskim
Parku Narodowym; rowery na Kaszubach, ruchome wydmy w Łebie; wycieczka do Puszczy Białowieskiej; koncert w
Operze Wiedeńskiej i zwiedzenie Ogrodów Schonbrunn; kawa pod Big Benem w Londynie, piknik w Parku Gaudiego w
Barcelonie).
Podróż życia: miejsce, które od zawsze chcę zobaczyć, do którego chcę pojechać (Indie, Chiny, Nowa Zelandia, Tybet,
Syberia; nurkowanie na Wielkiej Rafie koralowej; wyprawa na Machu Picchu w Peru; szlak zamków nad Loarą;
odwiedzenie miejsca, skąd wywodzi się moja rodzina).
Wakacje: gdzie się wybierasz, jaki masz plan, z kim, na ile, po co?
Wyjazdy regeneracyjne: (spa, sanatorium, detox i oczyszczanie, kąpiele w źródłach leczniczych i termalnych,
rehabilitacja, regeneracja i odnowa biologiczna na wszelkie sposoby, kriokomora i hydroterapia).

 PRZYJACIELE, RELACJE i PODRÓŻE– PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Wyjazdy uczące i rozwijające: (wyjazdy z coachingiem i jogą, językowe, taneczne, nurkowe, biegowe, medytacyjne,
fotograficzne, muzyczne, ajurweda, rozwój osobisty, komunikacja, asertywność, gotowanie, malowanie intuicyjne).
Ludzie, z którymi chcę podróżować i ci, z którymi nie chcę wyjeżdżać i podróżować.
Wszystkie rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, a dotyczą mnie samej, rzeczy kluczowe, o których myślę gdzieś z tyłu
głowy cały czas, w kontekście podróżowania i wyjeżdżania (urlop dwa razy w roku jest mi niezbędny; wyjazd na trzy dni
raz miesiącu; wyjazd do SPA raz na dwa miesiące; co roku jedna stolica zwiedzona; wszystkie większe miasta Polski w
pięć lat)
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (podróż dookoła świata;
opłynięcie globu samotnie; wejście na pięć najwyższych szczytów w Polsce; tydzień w klasztorze Kamedułów; wyprawa
kajakiem z biegiem Wisły).
Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy, jakie podróże i wyjazdy mnie budują, jakie działania, czynności i sposób
myślenia dodaje mi mocy i energii (hotel czy namiot, w grupie czy samotnie, lenistwo czy aktywność, rozwój i
planowanie czy kompletny luz i drink z parasolką, dziesięć stolic w dziesięć dni czy dwa tygodnie w jednym miejscu)?
Co masz dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość w kontekście podróży; coś, z czego się cieszysz, że masz, co było lub będzie
(zgrana grupa na wyjazdy kamperem; miejsce, do którego lubisz wracać co roku; żaglówka w porcie i zawsze gotowa i
chętna załoga; kondycja do chodzenia po ukochanych górach; pieniądze i fundusze na podróże; pomysły i energia, aby
jeździć i spełniać marzenia o nowych miejscach).
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. (dobra grupa znajomych na wypady na żagle i narty, przyjaciel od serca od 20
lat, gosposia w domu od zawsze, złota rączka na każde zawołanie, od wielu lat ten sam sprawdzony dentysta, fryzjer,
ginekolog, kosmetyczka, masażysta) – spójrz na to w bardzo szerokim kontekście przyjaciół i dobrych ludzi wkoło.
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

DZIECI, PASJE, INNOWACJE– PYTANIA POMOCNICZE



POLE NIEBIESKIE - WIEDZA I MĄDROŚĆ
 

Wiedza i Nauka
Umiejętności

 
Rozwój osobisty

Mądrość i Intuicja
Świadomość

Samoświadomość
Duchowość i Medytacja

 
Planowanie czasu
Ogarnianie dnia

 
 

WIEDZA I MĄDROŚĆ



WIEDZA I MĄDROŚĆ

Ręce
Palce

WIEDZA I MĄDROŚĆ

ŻYWIOŁ - ZIEMIAZWIERZĘ – BYT OPIEKUŃCZY – SOWA

KOLOR - NIEBIESKI

KSZTAŁT - KWADRATCZĘŚĆ CIAŁA – RĘCE, PALCE

Wiedza i Nauka
Umiejętności

 
Rozwój osobisty

Mądrość i Intuicja
Świadomość

Samoświadomość
Duchowość i Medytacja

 
Planowanie czasu
Ogarnianie dnia

 
 

WIEDZA I MĄDROŚĆ NIEBIESKI
SPOKÓJ

ROZWAGA 
REFLEKSJA

MEDYTACJA



WIEDZA I MĄDROŚĆ– ZAGADNIENIA

Rozwój i nauka
Zdobycie konkretnej wiedzy (szkoły, studia, studia podyplomowe i każde inne)
Kursy, szkolenia, warsztaty
Uzyskanie konkretnych, lepszych ocen i wyników (szkoła, praca)
Nauka języków
Nauka wszelkich innych umiejętności (nauka pływania, jazdy na rowerze, rolkach, malowania, śpiewu, kurs szybkiego
czytania, języka migowego)
Prawo jazdy na dowolny pojazd
Nauka obsługi jakiegoś sprzętu, urządzenia, programu lub aplikacji,

Rozwój osobisty, szeroko pojęty
Korzystanie z wewnętrznej mądrości
Słuchanie i korzystanie z własnej intuicji
Znalezienie motywacji, inspiracji i wewnętrznej siły do działania (zarówno psychicznej jak i fizycznej)
Podejmowanie lepszych decyzji (łączenie w praktyce intuicji i mądrości)
Podnoszenie poziomu świadomości i samoświadomości
Lista ważnych książek do przeczytania w nadchodzącym roku

Duchowość i praktyki religijne (codzienna modlitwa, uczestnictwo w liturgii, rekolekcje, odosobnienia)
Potrzeba, chęć i umiejętność medytacji

Dobre i coraz lepsze planowanie czasu, organizacja siebie, dnia i otoczenia (plenery, kalendarze, harmonogramy,
aplikacje, programy komputerowe)
Ogarnianie dnia (co mam do zrobienia?, co chce zrobić?, jak to zrobić?, czego nie robić?

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola
 



Konkretna wiedza, umiejętności, kwalifikacje i ich certyfikacje w obszarze zawodowym: studia, studia podyplomowe,
szkolenia, kursy, warsztaty, licencjat, magisterium, doktorat, habilitacja; gdzie, w jakich szkołach i uczelniach, kiedy
rozpoczęcie i zakończenie?
Nauka języków obcych: jakich, w jakim celu, na jakim poziomie, w jakiej formie (kurs podstawowy, zaawansowany,
konwersacje, kurs słownictwa specjalistycznego; nauka indywidualna, grupowa, stacjonarnie lub on-line, wyjazdy
językowe), po co (do wykonywania pracy, dla własnej przyjemności czy swobody podróżowania)?
Kursy, szkolenia, warsztaty w obszarze rozwoju osobistego, przeczytanie książek potrzebnych do pracy, rozwoju, wybór
mistrza czy nauczyciela: kto, jakie, kiedy, gdzie i po co (warsztaty z zakresu komunikacji, asertywności, porozumienia bez
przemocy, mindfulness)?
Nauka wszelkich innych umiejętności: kiedy, z kim, u kogo, gdzie (prawo jazdy na dowolny pojazd, nauka pływania,
jazdy na rowerze, rolkach, malowania, śpiewu, kurs szybkiego czytania, języka migowego, wystąpień publicznych)?
Nauka obsługi jakiegoś sprzętu (własnego telefonu czy radia w samochodzie, komputera, drukarki, ekspresu do kawy,
pralki, sprzętu audio, kamery do komputera).
Nauka obsługi: programów komputerowych, aplikacji, map Google, GPS-ów, internetowych kont bankowych,
zakupów, płatności i zgłoszeń przez Internet, mediów społecznościowych, chmur danych, narzędzi i programów do
komunikacji on-line (Zoom, Skype, Teams, wszelkie inne), pamiętanie o back-upach i kopiach zapasowych – czego
brak najbardziej odczuwasz, co ci jest najbardziej potrzebne, co może ci najbardziej ułatwić życie? Lista ważnych książek
do przeczytania na ten rok.
Audiobooki i e-booki, czytniki, telewizje i radia internetowe, Netflix, muzyka w telefonie: umiejętność korzystania z
nowych technologii i urządzeń, łączenia starego z nowym, otwieranie się na nowe możliwości i nowe technologie
(wykupię abonament na Netfixa i obejrzę w końcu non stop 10 sezonów „Chirurgów”; jestem na bieżąco w rozmowach
z ludźmi, bo umiem oglądać i słuchać korzystając z nowych form przekazu; jadę na wakacje z czytnikiem, zamiast
pakować kilka książek do walizki; mam playlistę z ukochanymi utworami w telefonie i umiem jej słuchać w
samochodzie przez bluetootha).
Mądrość: połączenie głowy i serca, korzystanie z wewnętrznej mądrości, słuchanie siebie, słuchanie własnego ciała,
słuchanie i korzystanie z intuicji, znalezienie wewnętrznej siły do działania (zarówno psychicznej, jak i fizycznej);
zdolność do dojrzałego oglądu świata, zjawisk, zależności między nimi, ludzi i spraw ludzkich; rozum, rozsądek,
rozumność; świadomość własnych potrzeb, ocena możliwości w danym momencie życia, ilości sił witalnych i zasobów
(słucham swojej intuicji; pracuję nad słuchaniem informacji ze swojego ciała; świadomie wybieram źródła informacji i
wiedzy oraz ludzi wkoło).
Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, bycie roztropnym i zaradnym; przemyślność, zmyślność, spryt
życiowy, podejmowanie lepszych decyzji, łączenie w praktyce intuicji i mądrości (jestem zaradna życiowo; podejmuję
roztropne i przemyślane decyzje).

WIEDZA I MĄDROŚĆ - PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Dobre i lepsze planowanie czasu, organizacja siebie, dnia i otoczenia, ogarnianie dnia: co mam do zrobienia, co chcę
zrobić, jak to zrobić, czego nie robić? (prowadzę kalendarz papierowy albo wirtualny, jeden lub dwa; uczę się
planowania czasu, umiejętności tworzenia list zadań, ustalania priorytetów i weryfikowania ich; wieczorem mam 10
minut na zaplanowanie dnia i wykonanie planu następnego dnia, 15 minut dziennie poświęcam na posprzątanie
maili, skrzynki, folderów w komputerze).
Chęć i potrzeba medytacji w dowolnie wybranej formie zgodnej ze światopoglądem czy własnym charakterem
(codziennie 15 minut praktykuję w ciszy, zapisuję się na podstawowy kurs mindfulness, słucham płyt z medytacjami,
robię uważany spacer i przytulam się do drzew).
Duchowość i praktyki religijne: wszystko, co jest mi potrzebne w tym obszarze (praktykuję regularnie i uczęszczam do
wybranego kościoła, uczestniczę w spotkaniach grupy wsparcia duchowego, jestem członkiem grupy modlitewnej,
modlę się codziennie).
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (zmiana światopoglądu, zmian
wyznania, nauka nowej profesji, rezygnacja z ukończenia studiów na rzecz pójścia za wewnętrznym głosem, pasją,
głęboką wewnętrzną potrzebą)?
Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi
energię i nie pozwala oddychać (pisanie doktoratu czy habilitacji, sztuczne trzymanie się wiary z dzieciństwa,
porzucenie wyścigu szczurów na rzecz samorealizacji)?
Moja strefa komfortu w tym polu, na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy? (uczę się, rozwijam, postępuję w zgodzie ze sobą, ze swoimi cechami
charakteru, zainteresowaniami, wartościami, realizuję własne życie, a nie czyjeś plany, robię sobie dobrze).
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, którego zdanie często używam w celu
motywacji (Mam plan. Mam tygodniowy plan. Jestem zorganizowana. Słucham swojej intuicji. Jestem mądra i
roztropna. Uczę się wciąż nowych rzeczy. Jestem otwarta na nową wiedzę).
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Jakie moje cechy, jakie moje zasoby, ludzie, sytuacje, okoliczności? Coś, z czego
się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie – spójrz na to w bardzo szerokim kontekście wiedzy, mądrości, rozwoju,
duchowości, planowania dnia oraz życia.
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

WIEDZA I MĄDROŚĆ – PYTANIA POMOCNICZE



POLE GRANATOWE - PRACA I DROGA ŻYCIOWA
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PRACA I DROGA ŻYCIOWA



PRACA I DROGA ŻYCIOWA

Nerka
Ucho
Krew

PRACA I DROGA ŻYCIOWA

ŻYWIOŁ - WODAZWIERZĘ – BYT OPIEKUŃCZY – ŻÓŁW

KOLOR - GRANATOWY

KSZTAŁT - FALISTYCZĘŚĆ CIAŁA – NERKA, UCHO, KREW

GRANATOWY
SKUPIENIE 
 DZIAŁANIE
ELEGANCJA

BIZNES

Wiedza i Nauka
Umiejętności

 
Rozwój osobisty

Mądrość i Intuicja
Świadomość

Samoświadomość
Duchowość i Medytacja

 
Planowanie czasu
Ogarnianie dnia

 
 

PRACA I DROGA ŻYCIOWA



PRACA I DROGA ŻYCIOWA– ZAGADNIENIA

Obecna praca zawodowa (miejsce pracy, gdzie, na jakim stanowisku, sposób pracy, otoczenie, ludzie, pieniądze)
Czerpanie zadowolenia z wykonywanej pracy
Pozycja zawodowa i rozwój kariery
Jak widzę siebie na drodze zawodowej za 3,5,10l at
Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to, co robię to nasze powołanie zawodowe, a jeżeli nie to, co nim jest
Znalezienie pomysłu na nową pracę i aktywność zawodową;
Znalezienie drugiej równoległej pracy (ten sam profil, coś wynikającego z pasji i zainteresowań, coś wynikającego z
zapotrzebowania rynkowego)
Znalezienie innej, nowej pracy
Świętowanie sukcesów zawodowych
 
Założenie własnej firmy (bądź rozbudowa, kolejne oddziały, ludzie);
Większe obroty i zyski
Większa liczba klientów (ilu, jakich, skąd, kiedy)
Jaki jest mój koncept na życie, czego chcę?
Wizja i misja życiowa;
Droga życiowa

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Obecna praca i pozycja zawodowa: jaki jest mój status, gdzie pracuję, co robię, czy to jest to, czego chcę i czego
potrzebuję, czy czerpię zadowolenie z wykonywanej pracy?
Rozwój ścieżki kariery zawodowej, moja droga zawodowa za 1, 3, 5 i 10 lat: zmiany, awans, nowe stanowisko, nowe
wyzwania, nowe projekty, punkty graniczne i zwrotne lub inne (chcę pracować w innym dziale, chcę mieć inne
stanowisko, zmieniam pracę w ciągu najbliższego roku, uczę się przez rok norweskiego, aby pojechać pracować jako
farmaceuta w Norwegii i zarobić na emeryturę, podejmuję pracę jako koordynator projektu w Indiach, Australii lub
Kanadzie).
Druga, równoległa praca w celu zwiększenia dochodów (tłumaczenia, pieczenie ciast na wynos, organizacja mini
cateringu dla znajomych, wytwarzanie i sprzedawanie ręcznie robionych przedmiotów typu biżuteria, kartki,
decoupage, korepetycje, opieka weekendowa nad dziećmi lub starszymi osobami, prowadzenie mediów
społecznościowych dla kogoś, inne – jakie?).
Znalezienie nowej, innej, lepszej pracy, znalezienie pomysłu na nową aktywność zawodową (wizyta w biurze doradztwa
zawodowego; zrobienie sobie profilu talentów Gallupa; napisanie profesjonalnego CV i zrobienie dobrego profilu na
Linkedin lub na portalu branżowym; zgłoszenie się do biura headhunterskiego).
Powołanie zawodowe: czy to, co robię, jest moim powołaniem zawodowym, a jeśli nie, to co nim jest? (zawsze
chciałam pracować z ludźmi, a teraz siedzę przy komputerze w małym pokoju; lubię ciszę i spokój, jestem
introwertykiem, a całe życie prowadzę szkolenia; nienawidzę dzieci, a jestem nauczycielem; jestem osobą kreatywną i
wizjonerem, a całe życie pracuję w księgowości i papierach).
Własna firma – decyzja o załażeniu własnej działalności vs dotychczasowa praca: co jest mi potrzebne w takiej sytuacji?
(doradca biznesowy, rozpoznanie rynku, informacje o źródłach finansowania, napisanie biznes planu, zbudowanie
modelu, opracowanie strategii działania, poszukanie pracowników, kooperantów, zdefiniowanie klientów i ogarnięcie
wszystkiego, co wiąże się z prowadzeniem firmy).
Droga życiowa: jaka ma być, co chcę w życiu robić teraz i w przyszłości, zawodowo ale tez życiowo? (chcę pracować w
obecnej firmie do emerytury; chcę mniej pracować po 55 roku życia i udać się w podróż dookoła świata; wolę mniej
pracować, a więcej odpoczywać i zajmować się swoimi pasjami; chcę wyjechać w Bieszczady albo na Mazury i pracować
zdalnie oraz wieść ekologiczne i minimalistyczne życie).
Wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne, a dotyczą mojej pracy, rzeczy kluczowe, o których myślę gdzieś z tyłu głowy
cały czas, ale też takie, do których boję się przyznać przed sobą i światem (zmiana dotychczasowej pracy; odejście z
pracy i życie z pasji; pojechanie na cztery lata do Afryki).
Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi
energię i nie pozwala oddychać (toksyczny szef, toksyczne środowisko pracy, przytłaczająca ilość podróży służbowych,
praca w weekendy, praca w ciągłym, wysokim stresie, praca w odległym mieście i spędzanie długiego czasu na
dojazdach)?
Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i sposób
myślenia dodaje mi mocy i energii?

PRACA I DROGA ŻYCIOWA– PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu zawodowym, zdanie, którego często używam
(Chce mi się. Lubię to, co robię. Znam się na tym, co robię. Praca to moja pasja. Moja praca jest użyteczna i potrzebna
dla innych. Ciągle się rozwijam i wzbogacam. Uczę się ciągle nowych rzeczy).
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Jakie moje cechy, jakie moje zasoby, ludzie, sytuacje, okoliczności? Coś, z czego
się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie (dobra firma, dobry zespół, piękne miejsce do pracy, etyczna i uczciwa
firma, fantastyczna kultura firmy, dobrzy współpracownicy, dobra płaca, docenienie wykonywanej pracy, szacunek) –
spójrz na to w bardzo szerokim kontekście pracy i drogi życiowej
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

PRACA I DROGA ŻYCIOWA– PYTANIA POMOCNICZE



POLE CZERWONE - MARKA WŁASNA I REPUTACJA
 

Sława i Uznanie
Reputacja i Marka własna

Życie społeczne
Pozycja społeczna i zawodowa

Pozycja w grupie
Szacunek i Akceptacja

Samoakceptacja
Wpływ na siebie i otoczenie

Social media
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MARKA WŁASNA I REPUTACJA

OCZY, SERCE, ŻYŁY,
KREW

MARKA WŁASNA I REPUTACJA 

ŻYWIOŁ - OGIEŃZWIERZĘ – BYT OPIEKUŃCZY – FENIKS

KOLOR - CZERWONY

KSZTAŁT - TRÓJKĄTCZĘŚĆ CIAŁA – OCZY, SERCE, ŻYŁY, KREW

Sława i Uznanie
Reputacja i Marka własna

Życie społeczne
Pozycja społeczna i zawodowa

Pozycja w grupie
Szacunek i Akceptacja

Samoakceptacja
Wpływ na siebie i otoczenie

Social media
 
 

MARKA WŁASNA I REPUTACJA

CZERWIEŃ  
ODWAGA I SIŁA

SŁAWA
 WŁADZA



MARKA WŁASNA I REPUTACJA – ZAGADNIENIA

Sława i uznanie
Jaka jest moja marka osobista i marka zawodowa, co jest moim charakterystycznym znakiem rozpoznawczym - spójność
marek
Jaką chcemy mieć reputację w rodzinie, życiu społecznym, wśród znajomych i przyjaciół
Jaką chcemy mieć reputację w swojej pracy

Pozycja zawodowa, jaką mamy lub chcemy mieć w danym roku, miejscu, życiu
Dowody uznania i gratyfikacje, jakie chcemy otrzymać (dyplomy, granty, finansowania szkoleń, studiów, stypendiów)

Pozycja społeczna, jaką posiadamy lub chcemy mieć oraz działania społeczne (lokalne społeczności, wolontariat, akcje
społeczne)

Szacunek, uznanie i akceptacja dlatego co robimy (praca, blog, prowadzenie domu, hobby, spędzanie czasu)
Akceptacja od konkretnych ludzi (szefa, teściowej, najbliższych)
Akceptacja dla innych i tego co dzieje się wokół nas
Wpływ na siebie samego i osoby wokół (rodzinę, bliskich, przyjaciół, znajomych, pracowników, procesy, zjawiska)

Samoakceptacja oraz szacunek dla samego siebie

Wizerunek w social media oraz aktywność w przestrzeni internetowej (uważne budowanie wizerunku lub marki
własnej)

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Marka własna i reputacja: co jest moim charakterystycznym znakiem rozpoznawczym; jakie wartości mnie definiują i
określają, w jaki sposób żyję; czy wiem, dokąd dążę; czy mam koncept na swoje życie; jak nawiązuję relacje z innymi i
jak ich traktuję; co ludzie o mnie mówią i jak mnie postrzegają; na ile jest to zgodne z moim prawdziwym ja? (Ja moją
markę definiuję przez kilka określeń: rzetelność, wiarygodność, prawda, szacunek, bezpieczeństwo, spójność,
uczciwość, uważność na siebie i ludzi, i jeszcze kilka innych. Moja przyjaciółka definiując siebie mówi, że jest: szczera,
otwarta, ciekawa życia, entuzjastyczna, lojalna i godna zaufania, lubiąca ludzi, pełna determinacji i konsekwentna,
twórcza i kreatywna).
Jak chcę być postrzegana w rodzinie, życiu społecznym, wśród znajomych i przyjaciół, w grupie (dobry ojciec, dobra
matka, dobry organizator imprez osiedlowych, oddana przyjaciółka).
Jak chcę być postrzegana w pracy (kompetentny i odpowiedzialny pracownik, umiejący współpracować członek
zespołu, specjalista w swojej dziedzinie, dobrze zarządzający manager, dobra koleżanka, dobry i znany lekarz
specjalista, znany prawnik, świetna kosmetyczka, cudowny masażysta).
Jak chcę być postrzegana jako człowiek (uczciwy, sumienny, godny szacunku, kulturalny, godny zaufania, otwarty,
chętnie dzielący się wiedzą, pomocny, wyważony, pozytywny, pogodny).
Pozycja społeczna, jaką chcę mieć (posiadanie określonego wykształcenia, mieszkanie w określonym miejscu,
przynależność do konkretnych organizacji i pozycja w tych organizacjach).
Sława i uznanie (jestem obecna w mediach, ludzie rozpoznają mnie na ulicy, wystąpiłam w programie TV, w konkursie,
wygrałam w show; wydałam własną książkę, prowadzę bloga, profil na Instagramie, kanał na You Tube).
Szacunek i uznanie przełożonych za pracę, którą wykonuję (mój szef, raz na jakiś czas, wyraża się pozytywnie o mojej
pracy wobec mnie i innych, chwali mnie, regularnie; awansuję na swojej ścieżce kariery; jestem proszony o opinie w
ważnych kwestiach zawodowych; reprezentuję firmę na ważnych, prestiżowych konferencjach).
Szacunek i akceptacja od konkretnych ludzi w moim otoczeniu, jak: partner, partnerka, rodzice, rodzeństwo, teściowie,
przyjaciele, znajomi (jestem równorzędnym partnerem w związku i moje zdanie ma znaczenie przy podejmowaniu
decyzji; moja siostra akceptuje fakt, że nie potrzebuję częstych kontaktów z nią i ograniczam je do minimum; przyjaciele
i znajomi korzystają z moich rad i pytają mnie o zdanie; odczuwam akceptację wobec pracy, którą wykonuję, mojego
sposobu prowadzenia domu, mojego hobby, pasji, sposobu spędzania wolnego czasu, typu jedzenia, ubierania,
wyznawanej wiary, poglądów politycznych, spojrzenia na świat, filmów, które oglądam i książek, które czytam).
Akceptacja i samoakceptacja oraz szacunek dla samego siebie: na ile dobrze czuję się sam ze sobą, na ile akceptuję i
doceniam swoje ciało, swój wygląd, swój sposób życia, myślenia i postępowania?
Wpływ na siebie samą i osoby wokół, rodzinę, bliskich, przyjaciół, znajomych, pracowników: czy chcę mieć wpływ na
kształtowanie rzeczywistości i innych ludzi, czy też jestem typem podążającym za liderem lub człowiekiem
wyznaczającym kierunki życiowe?
Wizerunek w social mediach oraz aktywność w przestrzeni internetowej: w jakim wymiarze i po co jest mi to potrzebne,
w jakich mediach społecznościowych istnieję i czy kontroluję tam swój wizerunek i działalność? (FB, Twitter, Instagram,
Tic Toc, You Tube, Tinder, Linked, inne).

MARKA WŁASNA I REPUTACJA – PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Wszystkie rzeczy, które są dla mnie ważne, a dotyczą mnie samej, rzeczy kluczowe, o których myślę gdzieś z tyłu głowy
cały czas. Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (zostanie znanym
influencerem; coming out dotyczący orientacji seksualnej lub wiary; przejście na veganizm lub frutarianizm; zrobienie
tatuażu na dużej powierzchni ciała; ogolenie głowy albo noszenie dredów).
Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: co mi robi dobrze,
co mnie wspomaga, co mi dodaje sił i mocy, jakie kontakty i relacje mnie budują, jakie działania, czynności i sposób
myślenia dodają mi mocy i energii?
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, zdanie którego często używam w celu
motywacji (Jestem na swoim miejscu. Jestem najlepsza. Jestem najlepszą wersją siebie. Mam wpływ na moje życie.
Wiem, dokąd zmierzam).
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Jakie moje cechy, jakie moje zasoby, ludzie, sytuacje, okoliczności? Coś, z czego
się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie (moja społeczność to sto tysięcy subskrybentów; moja książka jest
bestselerem; mam własny program w telewizji; jako nauczyciel kształtuję młodych ludzi na przyszłych liderów i
dobrych, mądrych i światłych ludzi) – spójrz na to w bardzo szerokim kontekście marki własnej, akceptacji, wpływu na
świat i ludzi.Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?

MARKA WŁASNA I REPUTACJA – PYTANIA POMOCNICZE



POLE FIOLETOWE - FINANSE I ZARZĄDZANIE NIMI
 

MARKA WŁASNA I REPUTACJA
Bogactwo i Pieniądze
Obfitość i Pomyślność

Dochody i Wydatki 
Niezależność finansowa
Zarządzanie pieniędzmi
Równowaga finansowa

Dobrostan
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FINANSE I ZARZĄDZANIE NIMI

UKŁAD KOSTNY,
MIĘŚNIE, BIODRA,

PĘCHERZ, WĄTROBA

FINANSE I ZARZĄDZANIE NIMI

ŻYWIOŁ - DRZEWOZWIERZĘ – BYT OPIEKUŃCZY – ZŁOTA RYBKA

KOLOR - FIOLET

KSZTAŁT - PROSTOKĄTCZĘŚĆ CIAŁA – UKŁAD KOSTNY, MIĘŚNIE, BIODRA,
PĘCHERZ, WĄTROBA

Sława i Uznanie
Reputacja i Marka własna

Życie społeczne
Pozycja społeczna i zawodowa

Pozycja w grupie
Szacunek i Akceptacja

Samoakceptacja
Wpływ na siebie i otoczenie

Social media
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FINANSE I ZARZĄDZANIE NIMI – ZAGADNIENIA

Stałe dochody, Podwyżka, Premia roczna; Dotacja do wakacji (ile? kiedy?)
Pieniądze z nowego projektu, w którym weźmiesz udział
Umowa o pracę; przedłużenie umowy o pracę
Umowy zlecenia, Umowy o dzieło, Kontrakty
Drugie źródło dochodu
Własna firma (większe obroty lub zyski)
Pasywny dochód (wynajem mieszkania, prowizje, dywidendy, tantiemy)

Konkretna kwota na „coś” (dom, mieszkanie, samochód, meble, remont, wyjazdy)
Inwestycje w zdrowie (badania, zęby, okulary, zabiegi)
Studia, szkolenia, kursy, nowe umiejętności (inwestycje własne i firmowe)
Chcę mieć (zarobić, zdobyć, wygospodarować, zaoszczędzić, dostać) fundusze na …

Niezależność finansowa;
Zrobienie porządku w sprawach finansowych (dokumenty, polisy, kredyty, lokaty)
Oszczędności (w jakich obszarach życia można wydawać mniej, rozsądniej, bardziej planowo)
Umiejętność zarządzania pieniędzmi i inteligencja finansowa, narzędzia zarządzania (sporządzanie budżetu, nauka
Excela, aplikacje)
Wpływ określonej kwota ze sprzedaży działki, domu, mieszkania, samochodu, lokalu, książek, ubrań, obrazów
Wygrana w LOTTO

Prośba o pomyślność, Afirmacje
Podziękowania za to co zostało nam dane
Żywioł przypisany do pola i zwierzę opiekuńcze pola



Stałe dochody: ile dokładnie, z jakiego źródła, czy mi wystarczają i mnie satysfakcjonują, czy forma zatrudnienia jest dla
mnie dobra? (ile zarabiam, ile chcę zarabiać; jaką chcę podwyżkę; czy mogę dostać premię comiesięczną albo roczną;
czy mogę mieć inne formy dochodu, jak samochód służbowy, szkolenia, wynajem mieszkania; etat czy umowa-zlecenie,
etatowa umowa o pracę na czas nieokreślony, przedłużenie umowy o pracę, zatrudnienie kontraktowe bądź
projektowe, własna działalność).
Dochody z drugiej pracy: kiedy dochody z pierwszego źródła nie są wystarczające i nie można ich podnieść, dobrze jest
pomyśleć o drugim źródle dochodu, drugiej pracy. Jaka to mogłaby być praca, ile można w niej zarobić, kiedy i jak?
(korepetycje, pieczenie tortów, naprawy sąsiedzkie, opieka nad dziećmi i starszymi, robienie tłumaczeń, opieka IT dla
zaprzyjaźnionych, robienie biżuterii, decoupage, catering sąsiedzki czy organizacja imprez, organizacja wypraw
turystycznych, szycie, sprzątanie).
Dochody pasywne: dochody bez stałego codziennego zaangażowania (wynajem mieszkania, żaglówki, domku nad
jeziorem; odsetki od lokat, dywidendy, dywidendy od marketingu sieciowego, tantiemy od własnej twórczości,
przychody z reklam na stronie, blogu, kanale You Tube; renty, emerytury, świadczenia społeczne).
Wydatki: chcę mieć, zarobić, zdobyć, wygospodarować, zaoszczędzić, dostać fundusze na różne rzeczy. Co jest ważne na
najbliższy rok, co trzeba zabezpieczyć, aby było na pewno, zarówno na co dzień, jak i na wypadek wydatków
specjalnych? (bieżące życie i codzienne sprawy, jedzenie, opłaty za media, czynsz, ubezpieczenia, spłaty raty kredytów;
studia, wykształcanie, kursy; leczenie, lekarze, operacje – zdrowotne i plastyczne, regularne wizyty u dentysty i
stomatologia estetyczna; dbanie o siebie – zabiegi kosmetyczne i masaż raz w miesiącu, fryzjer, karnet na siłownię lub
basen; zakup mieszkania, domu, domku letniskowego, zakup mieszkania bądź apartamentu na wynajem; zakup
samochodu, motoru, lodówki, mebli itp.; remont domu, mieszkania, pokoju, wyłożenie kostką podjazdu,
zagospodarowanie ogrodu i/lub system nawadniania ogrodu; wakacje marzeń, wyjazdy, romantyczne weekendy z
partnerem, wyjazd do SPA z przyjaciółką lub sama; konkretna kwota na „coś” – ile?).
Umiejętność zarządzania pieniędzmi i inteligencja finansowa oraz zrobienie porządku w sprawach finansowych
(prowadzenie ewidencji wydatków, świadomość, ile wydaję i w jaki sposób oraz na co; nauka Excela do prowadzenia
rozliczeń; nawyk gromadzenia paragonów; wprowadzenie płatności kartą; uporządkowanie rachunków;
uporządkowanie polis ubezpieczeniowych; zmiana dostawcy energii na tańszego, wymiana pieca na bardziej
energooszczędny; weryfikacja ilości opłaconych serwisów i portali filmowo-muzyczno-informacyjnych, jak Netflix, HBO,
Spotify, Tidal; internetowe prenumeraty gazet i serwisów; założenie lokaty; spłata kredytów; mądrzejsze zarządzanie
pieniędzmi, wydatkami).
Co jest dla mnie ważne, a jednocześnie boję się do tego przyznać przed sobą i światem (czekanie na wygraną w Lotto;
wprowadzenie rozdzielności majątkowej; odkładanie co miesiąc kwoty na konto, w przypadku gdy zajmujesz się
prowadzeniem domu i nie pracujesz zawodowo na etacie jako takim; odbycie drogiego szkolenia, które pozwoli ci na
powrót na rynek pracy; nauka języka japońskiego lub włoskiego dla własnej przyjemności).

FINANSE I ZARZĄDZANIE NIMI – PYTANIA POMOCNICZE

PONIŻSZE PYTANIA ZNAJDZIECIE TEŻ W ZESZYCIE MAPOWYM RAZEM Z PRZESTRZENIĄ NA ODPOWIEDZI



Co chcę wyrzucić ze swojego życia i co ma zniknąć w najbliższym roku, co na pewno chcę zmienić, co odbiera mi
energię i nie pozwala oddychać? (kompulsywne zakupy pod wpływem emocji, kupowanie i wydawanie pieniędzy na
drobiazgi, które potem okazują się być bez sensu; nieustające remonty, zmiany wyposażenia i wystroju wnętrz; zbyt
duża ilość kupowanego jedzenia i jego wyrzucanie; kupowanie zbyt dużej ilości ubrań i kosmetyków; wprowadzenie do
życia codziennego chociaż trochę z idei minimalizmu).
Moja strefa komfortu w tym polu na tym etapie życia i w tych okolicznościach, jakie mnie otaczają: ile pieniędzy
potrzebuję, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo, jakie wydatki zapewniają mi dobre samopoczucie i satysfakcję?
(regularne dochody o określonej wysokości; poduszka finansowa w banku; pasywny dochód z posiadanych
nieruchomości; zawsze świeże kwiaty w domu; możliwość kupowania książek, które chcę mieć zawsze pod ręką; dobre
jedzenie; chodzenie regularnie na koncerty i do kina; możliwość swobodnych wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
dbanie w aktywny sposób o stan zdrowia i estetykę ciała).
Afirmacja, motto życiowe, sformułowanie, które jest ważne w moim życiu, którego zdanie często używam w celu
motywacji (Mam zawsze wystarczająco dużo pieniędzy, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo. Wystarcza mi na
wszystko, czego chcę. Mam fundusze na dbanie o siebie. Jestem bezpieczna finansowo. Jestem niezależna finansowo).
Co mam dobrego, fajnego, satysfakcjonującego, co warto docenić, pielęgnować, wspomagać, by rosło, podziękować za
to, dbać o to, zauważyć, że ma wartość. Coś, z czego się cieszę, że mam, że jest i niech tak będzie – spójrz na to w
bardzo szerokim kontekście finansów i zarządzania nimi (dobra praca, własna dobrze prosperująca firma, trzy
nieruchomości na wynajem, spora lokata na koncie, pasywny dochód z napisanego bestselera albo z reklam na blogu
kulinarnym).
Co możesz zacząć robić a co przestać w kontekście tego obszaru?
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