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ĆWICZENIE 1 - POTRZEBY

To ćwiczenie ma na celu uświadomienie sobie, jakie potrzeby są teraz dla was najważniejsze. Wybierzcie najpierw dziesięć
potrzeb z całej listy. Wypiszcie je na kartce, a następnie patrząc tylko na te dziesięć, wybierzcie pięć z nich. Z pięciu wybierzcie
trzy. Te trzy potrzeby będą prawdopodobnie bardzo ważnym aspektem waszego życia w najbliższym czasie i motorem
waszego działania oraz będą definiować wasze decyzje, wybory i sposób myślenia. Zwróćcie uwagę na to, że w różnych
okresach życia ten zestaw może się bardzo zmieniać. Na przykład kiedy jesteście młodzi, to mogą dominować potrzeby
przygody, wolności, przestrzeni czy zabawy. Z czasem, gdy założycie rodziny i pójdziecie do pracy, mogą zacząć przechodzić
one w potrzeby schronienia, bezpieczeństwa, wyższych kompetencji czy nawiązywanie głębokich więzi.

Przyjrzyjcie się tym trzem potrzebom, które wybierzecie.
Jakie marzenia i cele kryją się za nimi? To może być gotowy materiał do wpisania na waszą mapę
marzeń. Cenny materiał do przemyśleń.



ĆWICZENIE 2 - WARTOŚCI

Pod pojęciem wartości rozumieć można różnego typu rzeczy, sprawy, idee, koncepty, cechy czy potrzeby, które na danym
etapie życia są dla człowieka najistotniejsze, dla których gotów jest dokonywać często bardzo trudnych i wymagających
odwagi wyborów.
Poniżej znajdziecie zestaw wartości oparty na liście stworzonej przez Steve’a Pavlina. Jest on na tyle pojemny, że każdy z was
znajdzie tam z pewnością rzeczy ważne dla siebie. 
Wybierzcie dziesięć wartości, potem z tych dziesięciu pięć, a z pięciu trzy. W efekcie może okazać się, że odkryjecie coś bardzo
istotnego dla was i waszej Mapy Marzeń.



ĆWICZENIE 4 - TRZY RZECY DO ZMIANY

Wypiszcie trzy rzeczy, które chcecie zmienić w swoim życiu od
zaraz. Możecie wypisać więcej lub mniej, chodzi o to, aby
napisać to, co pierwsze przyjdzie wam na myśl. Praca? Dom?
Waga? Otoczenie? Partner? Ubrania? Wygląd? Podejście do
życia? Co zmienicie w waszym życiu w nadchodzących
dwunastu miesiącach? 



ĆWICZENIE 6 - ROK MOŻLIWOŚCI - 10 „CHCEŃ” 

Często słyszę: „zrobiłabym to, ale nie mam czasu”, „pojechałabym,
ale to za daleko”, „napisałbym książkę, ale jestem wciąż zajęta
czymś innym”, „chciałbym malować, śpiewać, chodzić na siłownię,
nauczyć się pływać, gotować, częściej spotykać się z Kryśką, ale
dzień jest za krótki” i wiele innych super argumentów. 
A gdyby ktoś podarował ci rok? Nauczyciele kiedyś tak mieli,         
 że raz na jakiś czas mogli wziąć rok płatnego urlopu na
„podreperowanie” zdrowia. Nie wiem, czy dalej to obowiązuje.
Więc wyobraź sobie, że masz rok, dostajesz normalnie pensję na
konto, masz gwarancję, że po roku wrócisz na swoje stanowisko. 
Czas zewnętrzny się zatrzymuje. Co zrobisz? Czego nie robiłaś do
tej pory, a chcesz, pragniesz, myślisz, odkładasz na emeryturę         
i święte nigdy? 

Co to będzie? Wyjazd, założenie ogródka warzywnego, nauka pieczenia tortów, telefony do ludzi, którzy dobijali się do ciebie
od dawna, huśtanie się z dzieckiem, prowadzenie bloga, zadbanie o siebie, zadbanie o zdrowie, nauka japońskiego, nauka
tańca, kuchnia pięciu przemian, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, przygotowanie się do maratonu… 10 rzeczy. Małych,
dużych, średnich, wielkich, prawie niezauważalnych dla innych.


