Żyj marzeniami!
Zacznij tu.
Zacznij teraz.

Pamiętaj:

Liczy się tylko –

teraz!

To najważniejszy czas,
bo tylko wtedy mamy siłę,
by coś zmienić.
-Lew Tołstoj

Przygotowanie
Gratulacje!

Biorąc do ręki ten zeszyt, zrobiłeś/aś pierwszy krok, by stać się osobą,
którą zawsze chciałeś/aś być, pierwszy krok, by spełnić swoje marzenia!
Kiedy ludzie robią to, co kochają, to cały świat na tym korzysta.
Naprawdę.
Możesz wypełnić ten zeszyt od razu, albo kawałek po kawałku. Możesz
robić ćwiczenia w dowolnej kolejności. Zrób sobie przerwę jak stracisz
ochotę na dalszą pracę. Wypełnienie całego zeszytu zajmuje kilka
godzin.
Na początek poświęć chwilę, by się odnaleźć tu i teraz. Czytając, weź
głęboki wdech i zrób głośny wydech. Z każdym wydechem poczuj
ciężar swojego ciała. Rozluźnij mięśnie twarzy. Rozluźnij ręce. Pozwól
rozluźnić się mięśniom brzucha.
Czytając, postaraj się skoncentrować na klatce piersiowej. Wyobraź
sobie, że wdychasz i wydychasz powietrze sercem. Wyobraź sobie, że
Twoje serce jest rozkwitającym kwiatem.
Pozwól sobie na rozpoczęcie doświadczenia prowadzącego do
zmiany.

Otwórz się na odpowiedzi,
które nosisz w sobie.

Słuchaj swoim sercem.

Zacznij przepełniony/a

wdzięcznością.
1

Wypisz rzeczy, za które jesteś wdzięczny/a,
niezależnie czy są małe, czy duże.

wdzięczność

Zostało dowiedzione, że wdzięczność zmienia wzorce myślowe i pozwala na lepszą koncentrację.
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Zidentyfikuj cel: Góry i doliny

By rozpocząć podróż mającą na celu określenie
Twojej wymarzonej pracy, spójrz szerzej i przyjrzyj
się swojemu dotychczasowemu życiu.
1. Na poniższym wykresie, zaznacz 0 na osi czasu
w lewym, dolnym rogu - to moment Twoich
narodzin.
2. W prawym, dolnym rogu - na końcu poziomej
osi czasu - napisz swój obecny wiek.
3. Zaznacz na osi pięcioletnie odcinki czasu, jak na przykładzie obok.
Gdy już przygotujesz swój wykres, przejdź do ćwiczenia „Kamienie
milowe” na stronie 5.

Satysfakcja

Wysoka

Niska
3

Dzień narodzin

Twój wiek

Wypisałaś/eś swoje kamienie milowe na kolejnej stronie?
Witaj ponownie! Dla każdego pozytywnego kamienia
milowego, który wypisałeś/aś na stronie 5, narysuj gwiazdkę
nad kropkowaną linią, na wysokości odpowiadającej temu,
na ile satysfakcjonujące albo pozytywne było dla Ciebie
to wydarzenie. Gwiazdka powinna się znaleźć w miejscu
wykresu odpowiadającemu Twojemu wiekowi, w momencie
gdy miało miejsce to wydarzenie. Opisz daną gwiazdkę.
Dla każdego negatywnego kamienia milowego, analogicznie,
narysuj kółko poniżej kropkowanej linii, na wysokości
odpowiadającej temu, na ile niesatysfakcjonujące albo negatywne było
dla Ciebie to wydarzenie. Połącz znaczki, aby zilustrować góry i doliny
Twojego życia. Teraz przejdź dalej i wykonaj ćwiczenie „Podstawowe
wartości” na stronie 6.

Obecny wiek

Wykorzystane za zgodą CultureSync.Net, wszelkie prawa zastrzeżone.
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Kamienie milowe

Zidentyfikuj od 7 do 10 ważnych wydarzeń w
swoim życiu lub karierze, które miały charakter
kamieni milowych. To powinny być znaczące lub
niosące dużą zmianę punkty zwrotne w Twoim życiu.
Mogą to być wydarzenia pozytywne albo negatywne.
Mogą to też być momenty o głębokim znaczeniu dla
Ciebie, kiedy całym/ą sobą czułeś/aś, że żyjesz.

Nie wpadaj
w pułapkę
szukania perfekcyjnych,
wielkich momentów
w swoim życiu.
Po prostu pisz.
Pozwól się zaskoczyć
swoim wspomnieniom.

Po wypisaniu kamieni milowych,
wróć do rysowania wykresu na poprzedniej stronie.
5

Podstawowe wartości

1.
Do każdej gwiazdki i kółka, które
narysowałaś/eś na osi czasu, zadaj sobie pytanie:
„Jakie wartości sprawiły, że dane wydarzenie było
dla mnie takie satysfakcjonujące?” lub „Dlaczego dane
wydarzenie było dla mnie tak trudne?” Napisz te wartości obok
każdej gwiazdki i każdego kółka.
(Na przykład: wyrażanie siebie, odpowiedzialność, zabawa,
podejmowanie ryzyka, upodmiotowienie, innowacyjność itp.)
2. Przejrzyj wartości, które zidentyfikowałaś/eś, idąc wzdłuż
osi czasu i zastanów się, czy są jeszcze jakieś głębsze wartości,
niż te wypisane. Jakie wartości są najważniejsze dla Twojego
perfekcyjnego świata? Jeśli jakichś brakuje, uzupełnij o nie wykres.
3. Przyglądając się wszystkim wydarzeniom, wybierz od 5 do 8
najistotniejszych wartości, które najwięcej dla Ciebie znaczą. Możesz
zrobić to na podstawie częstości ich występowania na mapie albo
bazując na swoich odczuciach, które wydają Ci się najważniejsze.
4. Wypisz je poniżej.
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Jakie są, Twoim zdaniem, najważniejsze

najpilniejsze

problemy na świecie,
w Twoim regionie,
w Twojej okolicy?
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Pomyśl o ludziach, których bardzo

podziwiasz.
Czym Cię inspirują?
Czego im zazdrościsz?
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Zidentyfikuj zasoby
Wypisz swoje umiejętności i
talenty, które sprawiają, że jesteś
unikalny/a, i dzięki którym jesteś w
czymś naprawdę dobry/a?
Za co zostałeś/aś pochwalony/a?
Co naprawdę lubisz robić?

Jeśli masz problem,
nie poddawaj się,
idź dalej!
Możesz tu wypisywać dziwne rzeczy!
Wypełnij tę listę!
Pozwól by spokojny,
cichy głos Twojego
serca podpowiedział Ci,
co napisać.
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Warunki pełnego rozwoju
Wypisz momenty lub okresy
w swoim życiu kiedy
rozkwitałaś/eś w obszarach,
które wypisałeś/aś na
poprzedniej stronie.
(Na przykład: moja
kreatywność była w fazie
największego rozwoju
kiedy byłam w szkole.)

Jakie warunki były wtedy spełnione?
(Na przykład: pracowałeś/aś w
grupie, zbliżał się termin oddania
zadania, przebywałaś/eś na łonie
przyrody, itp.)
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Odbicie Twojej duszy

Wyobraź sobie, że każdy z nas, Ty również, ma coś unikalnego do
zaoferowania światu. Nikt nie jest takim samym zbiorem doświadczeń,
umiejętności, talentów, zainteresowań i pasji. Co możesz zaoferować
światu, jaki jest Twój wyjątkowy prezent, który chcesz mu dać? Jaki
jest sens Twojego życia – ten mały, zielony kwadracik na wykresie po
prawej?
Zbierz swoje spostrzeżenia z poprzednich dwóch stron.
Jakie elementy są tam obecne?
(Na przykład: odbicie mojej duszy ma coś wspólnego z przyjaznymi
ludźmi, coś wspólnego ze sztukami wizualnymi, coś wspólnego z
kontemplacją…)

Odbicie mojej duszy ma coś wspólnego z…
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Diagram Venn’a z multivariablesolutions.com
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Wyobraź sobie przyszłość

Opisz, gdzie chciałabyś/chciałbyś być za 20 lat. Weź pod uwagę
zagadnienia, które pojawiły się w poprzednich ćwiczeniach. Zmierz
się ze swoimi najtrudniejszymi problemami. Wyobraź sobie siebie
jako głęboko usatysfakcjonowaną osobę. Jak to by wyglądało? Niech
Twoje wyobrażenia będą dzikie i wielkie! Pozwól sobie na wszystko!
Eksperymentuj! Każde stwierdzenie napisz w czasie teraźniejszym, nie
stosuj zaprzeczeń.

Mija dwadzieścia lat, jestem…
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•
•
•
•
•

Upewnij się, czy Twoja wizja przyszłości zawiera wartości wypisane
na stronie 6.
Czy odnosi się do niecierpiących zwłoki problemów, które
wypisałeś/aś na stronie 7?
Czy dasz radę zawrzeć w niej więcej z niesamowitych czynników,
które znalazły się na stronie 8?
Czy obejmuje ona warunki ze strony 10, jakie muszą być spełnione,
żebyś mógł/mogła rozkwitnąć?
Jakie jeszcze szczegóły możesz dodać, żeby tchnąć w swoją wizję
więcej życia?
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Wprowadzaj w życie
Zacznij działać!

Wielkie marzenia urzeczywistniają się w małych
kroczkach. Wypisz na tej stronie działania, jakie możesz
podjąć w ciągu najbliższych trzech tygodni, a które będą
prowadzić Cię do Twojej wizji przyszłości.

Teraz określ ostateczne terminy dla każdego
zaplanowanego działania.
Napisz je obok każdego z działań.
15

Kluczowym elementem wdrażania planu jest stworzenie
odpowiedniego systemu, na którym możesz polegać.
Stwórz listę 5 osób, z którymi możesz sprawdzać realizację
swoich celów, ludzi, którzy będą Cię wspierać i pomogą Ci
trzymać się swoich planów.

Imię i dane kontaktowe

Poświęć chwilę czasu i zadzwoń, albo napisz do przynajmniej
dwóch osób z Twojej listy. Poproś je, by pomogły Ci w realizacji
Twoich marzeń, sprawdzając, czy wykonujesz poszczególne
zaplanowane działania w określonych terminach.
16

Napełnij studnię

Wypisz małe, ale znaczące rzeczy, które możesz zrobić
dla innych ludzi w ciągu następnych kilku dni.

Otocz kółkiem trzy działania, które dodadzą Ci energii.
Poczuj swoje ciało.
Postaraj się zauważyć, jak się czujesz, kiedy tylko myślisz
o zrobieniu czegoś miłego dla innych ludzi.
17

Buduj nowe nawyki: nagrody!

Ważnym elementem wdrażania w życie działań jest takie ćwiczenie
zachowań, by podążać w pożądanym kierunku zmian. Jednym z
efektywnych sposobów wdrażania nowych zachowań jest nagradzanie
się w momencie osiągnięcia celu.
Wypisz 15 nagród - przysmaków i przyjemności, które możesz sobie
sprawić po zakończeniu każdego z działań zidentyfikowanych na stronie
15 (na przykład: pieczenie ciasteczek, pójście na spacer, pójście do
nowego muzeum, zbieranie kwiatów, itp.).

Masz kłopot ze skończeniem listy?

Powygłupiaj się!
Co uwielbiałaś/eś robić,
jak byłeś/aś dzieckiem?
Co Cię rozwesela?
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Udało Ci się określić:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przemyślenia

swoje podstawowe wartości
swoje najgłębsze troski o przyszłość świata
inspirujące elementy, które pragniesz włączyć do swojego życia
swoje umiejętności
najważniejsze momenty w Twoim życiu
cechy charakterystyczne Twojej duszy
okresy kiedy się rozwijałeś/aś i warunki, które były do tego potrzebne
wizję siebie za 20 lat i plan działań potrzebnych, żeby podążać w tym
kierunku
kto może Cię wspierać w Twojej podróży ku marzeniom
jak dbać o siebie i swoją motywację

Zastanów się jeszcze chwilę.
Czego dowiedziałeś/aś się, wykonując te ćwiczenia?
Napisz krótką notatkę na następnej stronie.

19

ainelśymezrP

20

Udało Ci się
zakończyć tę pracę!
Realizując swoje marzenia,
jesteś na drodze
do ratowania świata.

Świę
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Uczcij to w najlepszy sposób, jaki
przychodzi Ci do głowy w tym
momencie:

możesz wstać i się przeciągnąć,
możesz zatańczyć,
możesz posłuchać swojej ulubionej piosenki,
która daje Ci siłę,
wybierz sobie jedną z nagród na stronie 18,
albo krzyknij HURRA!

ętuj!
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Ten zeszyt powstał w ramach projektu
Hosting Social Innovation
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Więcej metod służących wspieraniu nie tylko własnych
działań innowacyjnych oraz bezpłatne wersje zeszytu w
innych językach, można znaleźć na stronie

hostingtransformation.org

