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WSPANIAŁY MIŁOŚNIKU ROZWOJU! 
Serdecznie gratuluję Ci doskonałego 

wyboru i dołączenia do Akademii 

Projektowania Przyszłości. Wkrótce 

przekonasz się, że to jedna z najlepszych 

decyzji jaką podjąłeś w swoim życiu. Ten 

czas, który sobie właśnie podarowałeś         

da Ci możliwość stworzenia życia 

przepełnionego radością, miłością, odwagą 

i spełnieniem. To niezapomniana podróż w 

głąb siebie, w trakcie której otrzymasz klucz 

do sukcesu, byś mogła żyć tak jak chcesz 

i stać się takim Człowiekiem jakim zawsze 

chciałeś być. 

Akademia Projektowania Przyszłości daje Ci szansę realnego rozwoju. To 

właśnie dzięki niemu zdobędziesz potrzebną Ci  wiedzę, uwolnisz swój potencjał 

i nauczysz się świadomie projektować swoją przyszłość.  

To miejsce, w którym Ty i Twoje marzenia są najważniejsze.  

Dlatego już teraz dziękuję Ci za zaufanie, którym mnie obdarzyłeś. Ogromnie się 

cieszę, że jesteś tutaj ze mną, bo to oznacza, że zależy Ci na zmianie, że zamiast 

siedzieć i narzekać chcesz działać, chcesz poznać 7 KROKÓW DO SPEŁNIENIA i 

przejąć odpowiedzialność za swoje życie.   

Co więcej czuję ogromną ekscytację na myśl o tym, że wkrótce Twoje marzenia 

zaczną się realizować, a Ty rozkwitać.  

Pamiętaj: w pełni zasługujesz na to co chcesz osiągnąć, a ja Ci w tym pomogę! 

Dlatego wkrocz na tę drogę z otwartym umysłem, by wykorzystać tę wiedzę 

najlepiej jak potrafisz i przenieś swoje życie na wyższy poziom.  

Jesteś gotowy? 

To zaczynamy! 
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M O D U Ł  

”

INTRO. KLUCZ DO SZCZĘŚCIA 
 

 

 

 

 

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, 
to potrafisz także tego dokonać! 

                           Walt Disney 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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MOJA WIZJA PRZYSZŁOŚCI 
 

Opisz dokładnie to wszystko co ukazało się w Twojej wizji. Skup się na tym, co było 

w niej najważniejsze dla Ciebie. Wykonanie tego zadanie jest niezbędne, by pójść 

dalej. To co się teraz pojawi, będzie Cię motywować do dalszej pracy. Dlatego 

zrób to najlepiej jak potrafisz. 
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1 ZAPROJEKTUJ SIĘ NA SUKCES. 
POCZĄTEK 

 

 

 

 

Nawet najdalszą podróż zaczyna 
się od pierwszego kroku. 

                           Lao Tzu  

M O D U Ł  

” 
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MÓJ CEL 
„Jeśli nie wiesz dokąd idziesz,  

to wszędzie masz bardzo daleko” 

 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

 

Po co tu jestem? Jaka jest moja intencja?  

 

 

 

 

Czego najbardziej potrzebuję? Co jest mi niezbędne, by osiągnąć 

zamierzony cel? 

 

 

 

 

Co stanie się możliwe w moim życiu i mojej pracy, jeśli to osiągnę? 

Co się wtedy zmieni? Jak ja się wtedy zmienię? 
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2 KROK 1. UŚWIADOM SOBIE 

CZEGO PRAGNIESZ 
 

 

 

 

Ludzie, którzy dają sobie radę 
w życiu to ludzie szukający takich 
okoliczności, jakie im pasują. Jeżeli 
nie mogą ich znaleźć, stwarzają je 
sobie sami. 

                      George Bernard Shaw  

M O D U Ł  

” 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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Odpowiedz na poniższe pytanie: 

JAKIE SĄ 3 NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI 
W MOIM ŻYCIU? 

 

1 

Ta wartość oznacza dla mnie: 

 

 

 

2 

Ta wartość oznacza dla mnie: 

 

 

 

3 

Ta wartość oznacza dla mnie: 
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EDYTA WALĘCIAK – SKÓRKA 
Menedżer, trener, coach, mentor i mówca. Pierwsza 

w Polsce Projektantka Przyszłości. Właścicielka firmy 

WYŻSZY POZIOM. Autorka bestsellerowych książek 

„JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ, czyli jak zaprojektować 

swoją wymarzoną przyszłość” i „Dream Coaching – 

DROGA DO SPEŁNIENIA”, a także cyklu artykułów 

do Biuletynu Coacha, Coachingowego Panelu 

Ekspertów BEMASTER, Zwierciadła, Why Story oraz 

SHAPE. Współautorka książki ”W sukience do sukcesu”. 

Często występuje jako ekspert z rozwoju osobistego w 

programach telewizyjnych i audycjach radiowych, 

m.in. Telewizja Zoom, Telewizja Katowice, Sfera TV, 

Telewizja Dla Ciebie, Telewizja TelPol, Telewizja Rybnik, 

Radio ESKA, Radio Czwórka, Radio Piekary, Radio Opole, 

Radio eM.  Laureatka prestiżowej nagrody „Kobieta 

Charyzmatyczna – przedsiębiorcza i społeczna”. 

Jej celem jest przywracanie ludziom marzeń, przekuwanie ich w cele i współuczestniczenie 
w ich realizacji, poprzez wsparcie szkoleniowo-coachingowe. Niestrudzenie promuje rozwój 
i otwartość na zmiany.  

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i studiów 
podyplomowych Psychologia w Biznesie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także 
Szkoły Trenerów Brainstorm we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Wciąż poszerzająca swoją wiedzę na różnych kursach, 
szkoleniach, seminariach i warsztatach. Uczyła się od takich mistrzów jak: Tony Robbins, Nick 
Vujicic, Les Brown czy Brian Tracy. 

Dla biznesu wyspecjalizowała się w prowadzeniu szkoleń: skuteczny lider, budowanie 
efektownych zespołów, zarządzanie sobą i zadaniami w czasie, skuteczna komunikacja 
interpersonalna w biznesie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Jest ekspertem 
profesjonalnej obsługi klienta. Autorka innowacyjnego narzędzia Dream Designing System, 
które pozwala szybko osiągnąć  pożądane rezultaty. Od lat prowadzi praktykę coachingową – 
pracuje zarówno z klientami indywidualnymi – dream coaching, jak i biznesowymi – coaching 
menadżerski, kariery i team coaching. V-ce Dyrektor ICF POLSKA Oddział Śląsk (2015 – 2018). 

Chętnie wspiera potrzebujących, bo wie, że dobro wraca. W latach 2012 – 2015 Członek 
Zarządu i Dyrektorka ds. Wolontariatu Dress for Success Poland. Prywatnie szczęśliwa kobieta, 
żona i mama. Właścicielka błękitnego sfinksa i sobolowego toy’a. 

http://icf.org.pl/
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SZKOLENIA DLA BIZNESU 
 

• Profesjonalna obsługa Klienta 

• Skuteczny Lider 

• Zarzadzanie sobą i zadaniami w czasie 

• Skuteczna komunikacja interpersonalna w biznesie 

• Budowanie efektywnych zespołów 
• Mistrz autoprezentacji i wystąpień publicznych 

 
 

GRY TERENOWE I WYZWANIA MOTYWACYJNE 
 

• Gra terenowa DZIEŃ ZAGŁADY 

• Gra strategiczna TWIERDZA POZNAŃ 

• Chodzenie po ogniu lub po szkle 

• Łamanie strzały szyją 

• Łamanie deski lub bloku betonowego ręką 
 

 

SZKOLENIA DLA KOBIET 
 

• Kobieta Spełniona – 1 dzień na sali 

To rewolucyjne szkolenia dla Kobiet, które chcą odzyskać wiarę we własne siły, zdobyć 

motywację do działania i osiągać wspaniałe sukcesy, w każdym obszarze swojego życia. 

 

COACHNIG 
 

• Business Coaching 

• Life Coaching 

• Team Coaching 
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