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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: 

 

 

 

 

 

 



– AKADEMIA PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI – 
___________________________________________________________________________________________ 

  

© WWW.WYZSZYPOZIOM.PL                                                   strona 8 

 

 

 

 

 

 

  

DAR WIARY 
 

 

 

 

 

Twoje życie staje się lepsze tylko 
wtedy gdy Ty stajesz się lepszym. 

                           Brian Tracy 

M O D U Ł  

”

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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DAR WIARY 
 

Odpowiedz na poniższe pytanie: 

 

Kim chcę być / kim chcę się stać? 

 

Co chcę robić? 

 

Co chcę czuć? 

 

Jak chcę wyglądać / jak chcę by ludzie mnie postrzegali? 
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Co mogę zacząć robić, by stać się taką osobą jaką chcę być? 

 

Co mogę przestać robić, by stać się taką osobą jaką chcę być? 

 

Co mogę zrobić inaczej, by stać się taką osobą jaką chcę być? 

 

W co wierzę, że się stanie? 
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M O D U Ł  

”

DAR PRZEPOWIADANIA 
 

 

 

 

 

Ludzie spełnieni zawsze oczekują 
tego, co najlepsze, od dziś Ty także 
tego oczekuj. 

                     Edyta Walęciak-Skórka 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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DAR PRZEPOWIADANIA 
Dokończ zdanie: 

Ja przepowiadam sobie, że 
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5 DAR PRZYCIĄGANIA 
 

 

 

 

 

Jeśli chcesz osiągnąć coś wielkiego, 
przestań pytać o zgodę. 

                           Anonim  

M O D U Ł  

” 
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DAR PRZYCIĄGANIA 
Zapisz to wszystko co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Zarówno te 

najmniejsze, jak i te wielkie rzeczy. Im więcej rzeczy zapiszesz, tym więcej 

otrzymasz. 
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M O D U Ł  

”

ODRÓB ZALEGŁE LEKCJE 
 

 

 

 

 

Bądź wdzięczny za to, co masz, 
a będziesz miał tego więcej. 
Jeśli koncentrujesz się na tym, 
czego nie masz, nigdy nie będziesz 
miał wystarczająco dużo. 

                           Oprah Winfrey  
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DAR WDZIĘCZNOŚCI 
Zastanów się za co jesteś życiu wdzięczna? Za co jesteś życiu wdzięczny? Co 

dobrego Cię spotkało? W tym dniu, w tym miesiącu, w tym roku? Zastanów się 

co cudownego spotkało Cię w całym Twoim życiu? Przywołaj te obrazy. Zastanów 

się co sprawia, że się uśmiechasz? Co Cię raduje? A co Cię uszczęśliwia? Zapisz te 

wszystkie rzeczy. 
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M O D U Ł  

”

10 MAGICZNYCH SŁÓW 
 

 

 

 

Jeśli kochasz kwiat, nie zrywaj go. 
Bo jeśli go zerwiesz, on umrze i 
przestanie być tym, co kochasz. 
Więc jeśli kochasz kwiat, pozwól 
mu być. W miłości nie chodzi o 
posiadanie. W miłości chodzi o 
docenienie. 

                               Osho 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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Zawsze warto jest powiedzieć osobie, która na to zasługuje: 

 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ŻE JESTEŚ 

JESTEŚ DLA MNIE WAŻNY / WAŻNA 

KOCHAM CIĘ 
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M O D U Ł  

”

DAR MĄDROŚCI 
 

 

 

 

 

Nie ma nic złego w świętowaniu 
sukcesów, ale ważniejsze jest 
wyciągnięcie nauki z porażki. 

                           Bill Gates  
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DAR MĄDROŚCI – MOJE ŻYCIOWE LEKCJE 
Odpowiedz na pytania: 

Co ważnego wydarzyło się w ostatnim roku? 

 

Z czego jestem dumna / dumny? 

 

Co mogłam / mogłem zrobić lepiej? 

 

Co powinnam / powinienem odpuścić? 

 

Jaką lekcję zabieram ze sobą? 
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  M O D U Ł  

”

DAR WYBORU 
 

 

 

 

 

Każde marzenie dane jest nam 
wraz z mocą potrzebną do jego 
spełnienia. 

                           Richard Bach  
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MAPA MARZEŃ – WERSJA MAXI 
(którą polecają wielcy ludzie sukcesu a także ja) 

 

Potrzebujesz: arkusz brystolu A2, kolorowe gazety, magazyny, zdjęcia, nożyczki, 

klej; opcjonalnie: Twoje najciekawsze zdjęcie i inne materiały, które pomogą Ci 

zwizualizować Twoje marzenia. 

Czas trwania: około 2 h. 

Ja proponuję Ci wykonanie Mapy Marzeń na siatce bagua. Dzięki tej technice 

masz szansę spojrzeć na swoje życie holistycznie, uwzględniając jego wszystkie 

najważniejsze obszary. 

Podziel arkusz na dziewięć pól, tak jak na rysunku. Każde pole to inna dziedzina 

Twojego życia. Następnie wypełnij je zgodnie z tym, czego oczekujesz. 

Tworząc Mapę Marzeń, powinieneś pamiętać, żeby umieszczać na niej tylko 

swoje marzenia. My zbyt często ulegamy presji otoczenia i godzimy się robić to, 

czego oczekują inni, a nie to, co daje nam prawdziwą radość. Dlatego pozwól 

sobie na szaleństwo, bądź twórczy i kreatywny, puść wodze fantazji i stwórz 

najwspanialszą Mapę swoich marzeń. Niech każdy element, który się na niej 

znajdzie, powoduje uśmiech na Twej twarzy i ciepło wokół serca. 

Bądź jak rybak, który złowił złotą rybkę, lub Aladyn, który w dłoni trzyma lampę 

z Dżinem spełniającym życzenia. Możesz też zmienić się w Arabelę, która ma 

magiczny pierścień. Teraz możesz wszystko. Wykorzystaj to. Jedynymi 

ograniczeniami, jakie w tej chwili masz, są ograniczenia Twojej wyobraźni. Inne 

nie istnieją. Wizualizuj to, co najwspanialsze, i tylko to, co jest dobre dla Ciebie. 

To Twój czas.  

Wyklejaj, maluj, rysuj, pisz. Rób kolaże. Ta mapa to nie dzieło sztuki, nie musi być 

piękna, ale musi być Twoja. A kiedy ją skończysz, zawieś ją w miejscu, w którym 

każdego dnia będzie Ci przypominać o tym, czego pragniesz. Wtedy nie tylko 

świadomie, ale przede wszystkim podświadomie będziesz dokonywać wyborów, 

które przybliżą Cię do spełnienia Twoich marzeń. 
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4 
FOR TUNA 

 
Wstaw wszystko, czego 

pragniesz: dobra 
materialne, pieniądze, 
symbole pomyślności. 

 

9 
S P E ŁN I EN I E  

 
Wstaw to, co oznacza 

dla Ciebie sława, 
samorealizacja 

i uznanie. 
 

2 
ZW IĄZK I  

 
Wstaw to, co jest 
dla Ciebie ważne 

w miłości, partnerstwie 
i relacjach 

międzyludzkich. 

3 
Z D ROWI E  

 
Wstaw to, czym jest 
dla Ciebie zdrowie 
fizyczne, a także 

zdrowe korzenie, czyli 
jakie chcesz mieć 
relacje ze swoimi 

rodzicami. 

5 
JA 

 
Jesteś w centrum, 

a wszystko inne krąży 
wokół Ciebie. Wstaw 

tu Twoje zdjęcie 
lub osobę/symbol, 

z którą/którym chcesz 
się utożsamiać. 

7 
POTOMSTWO 

 
Wstaw to, czego 

pragniesz dla swoich 
dzieci. Tu także 

jest miejsce na Twoje 
projekty, Twoje dzieła, 
na wszystko to, czemu 
chcesz „dać życie”. 

8 
ROZWÓJ  

 
Wstaw to, co jest 
ważne dla Ciebie 
w tym obszarze: 

poszerzanie wiedzy, 
doświadczenie, 

edukacja, licencje, 
kursy itp. 

1 
P RACA 

 
Wstaw to, co da Ci 
spełnienie w Twojej 

pracy zawodowej, to, 
kim chcesz się stać, co i 

gdzie chcesz robić. 
 
 

6 
UŚM I ECH LOSU  

 
To miejsce jest dla 
Twoich przyjaciół 
i Twoich podróży, 

a także na wszytko to, 
co jest dla Ciebie 

ważne, ale nie zostało 
jeszcze uwzględnione. 

 

MAPA MARZEŃ – WERSJA MIDI 
Robisz zgodnie z instrukcją w wersji maxi, tylko zamiast wyklejać tylko rysujesz i 

piszesz. 



– AKADEMIA PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI – 
___________________________________________________________________________________________ 

  

© WWW.WYZSZYPOZIOM.PL                                                   strona 26 

 

 

 

 

  



– AKADEMIA PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI – 
___________________________________________________________________________________________ 

  

© WWW.WYZSZYPOZIOM.PL                                                   strona 27 

 

MAPA MARZEŃ – WERSJA MINI 
Robisz zgodnie z instrukcją w wersji maxi, tylko zamiast wyklejać tylko zapisujesz 

swoje marzenia w poszczególnych polach tabeli. Możesz zrobić to w tabeli 

poniżej: 

4 
FOR TUNA 

9 
S P E ŁN I EN I E  

2 
ZW IĄZK I  

3 
Z D ROWI E  

5 
JA 

7 
POTOMSTWO 

8 
ROZWÓJ  

1 
P RACA 

 
 

6 
UŚM I ECH LOSU  

 

 



– AKADEMIA PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI – 
___________________________________________________________________________________________ 

  

© WWW.WYZSZYPOZIOM.PL                                                   strona 28 

 

 

  

M O D U Ł  

”

PIERWSZY KROK DO SPEŁNIENIA 

 

 

 

 

Różnica między ludźmi, którzy realizują 
swoje marzenia, a całą resztą świata 
nie polega na zasobności portfela. 
Chodzi o to, że jedni przez całe życie 
śnią o przygodach, a inni pewnego 
dnia wstają z fotela i wyruszają na 
spotkanie swoich marzeń. 

                           Wojciech Cejrowski 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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Wybierz jedno marzenie z Twojej Mapy Marzeń, którego spełnienie jest dla Ciebie 

najważniejsze lub takie marzenie, które będzie dla Ciebie dźwignią – gdy je 

zrealizujesz pozostałe zaczną się spełniać. 

 

MOJE MARZENIE:
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M O D U Ł  

”

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 
 

 

 

 

 

Świat zna odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Problemem jest tylko to, że 
my nie znamy pytań. 

                           Anonim  
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Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoje marzenia są właściwe, odpowiedz na pytania: 

Co bym zrobił, gdybym się nie bał? 

 

Co bym zrobiła, gdybym była pewna, że wszystko mi się uda? 

 

Co bym zrobił, gdyby pieniądze mnie nie ograniczały? 

 

Co bym zrobiła, gdybym mogła wszystko?  

 

Bez czego moje życie straciłoby sens? 

 
Jeżeli marzenie, które wybrałeś powtórzyło się przynajmniej 3 razy, to znaczy, że to jest to. 
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M O D U Ł  

”

PIERWSZA BECZKA 
 

 

 

 

 

Z kamieni rzucanych Ci po drodze 
pod nogi zbuduj schody, które 
poprowadzą Cię jeszcze wyżej. 

                           Miguel de Molinos  
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PIERWSZA BECZKA 
Odpowiedz na pytania: 

Co mogę wykonać teraz, by przybliżyć się do swojego celu? 

 

Kto mógłby mi pomóc? 

 

Czego potrzebuję, by ruszyć z miejsca? 
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M O D U Ł  

”

DOPRECYZUJ CEL 
 

 

 

 

 

Cały świat usuwa się z drogi 
człowiekowi, który wie dokąd 
zmierza. 

                           Steve Jobs  
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CEL – TRZY NAJWAŻNIEJSZE LEKCJE 
 

Lekcja 1 

 

Lekcja 2 

 

Lekcja 3 
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M O D U Ł  

”

ENERGIA A STREFA WPŁYWU 
 

 

 

 

 

Jesteś jedyna osobą na świecie, 
która może wykorzystać Twój 
potencjał. 

                           Zig Ziglar 
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ENERGIA A STREFA WPŁYWU 
Odpowiedz na pytania: 

Co zabieram tej historii dla siebie? 

 

Jakie zmiany zaproszę do swojego życia? 

 

Jak wpłynie to na mnie i moje otoczenie? 
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PORZUĆ ROLĘ OFIARY 
 

 

 

 

 

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko 
dlatego, że osiągnięcie go wymaga 
czasu. Czas i tak upłynie, 

                           H. Jackson Brown  
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CECHY CELU 

 

S Simple PROSTY / KONKRETNY 

M Measurable MIERZALNY 

A Achievable OSIĄGALNY / REALNY 

R Relevant ISTOTNY / WAŻNY 

T Timely defined OKREŚLONY W CZASIE 

E Exciting EKSCYTUJĄCY 

R Recorded ZAPISANY / UJAWNIONY 

… 

POZYTYWNY 

ZAPISANY W CZASIE TERAŹNIEJSZYM 

ZALEŻNY OD CIEBIE 

SPÓJNY Z TWOIMI WARTOŚCIAMI 

EKOLOGICZNY 
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PRZERAMUJ MARZENIE W CEL 
Znasz już wszystkie zasady, potrzebne do osiągnięcia wymarzonego celu, dlatego 

przeramuj wybrane wcześniej marzenie na cel. Pamiętaj, by nie pominąć żadnej 

zasady, bo każda jest tak samo ważna. Pamiętaj, żeby zapisać go w czasie 

teraźniejszym tak, jakby już był zrealizowany. Skup się na efekcie, a nie na drodze 

do celu. Zapisując użyj jak najwięcej szczegółów. Każdy szczegół to drogowskaz 

dla Twojej podświadomości. Im więcej szczegółów tym krótszy czas realizacji. 

Dlatego zamiast jednego zdania, napisz obszerne wypracowanie. 
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ROZPAL OGIEŃ MOTYWACJI 
 

 

 

 

 

Rzucam Ci wyzwanie. Niech Twoje 
życie stanie się arcydziełem. 
Dołącz do tych ludzi, którzy przeżyli 
to, o czym mówią, którzy robią to, 
o czym mówią. 

                           Tony Robbins 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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ROZPAL SWOJĄ MOTYWACJĘ 
Pytania, które sprawią, że zapłoniesz: 

Dlaczego osiągnięcie tego celu jest tak bardzo kuszące, wręcz 

nieodparte? 

 

Co zyskam gdy osiągnę ten cel? 

 

Co zyska moja rodzina, moi przyjaciele, moi najbliżsi? 

 

Kim się stanę, gdy to o czym marzę zostanie spełnione? 

 

Jak zmieni się moje otoczenie? 

 

Jak ja się zmienię? 

 

Co wtedy będę czuć? 
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Wypisz co najmniej pięćdziesiąt powodów, które będą Cię motywować do 

działania. To one pozwolą Ci pokonać przeszkody, które wcześniej czy później się 

pojawią i dadzą Ci moc. Moc realizacji Twoich marzeń. Pracuj tak długo, aż Twoja 

lista będzie kompletna. Nie trzydzieści, nie czterdzieści, nawet nie czterdzieści 

dziewięć tylko pięćdziesiąt. 
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ZAPLANUJ MILOWE KROKI 
 

 

 

 

 

Nie bój się iść powoli, obawiaj się 
jedynie stania w miejscu. 

                           Przysłowie Chińskie 
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MOJE MILOWE KROKI 
Krok 1 

 
Krok 2 

 
Krok 3 

 
Krok 4 

 
Krok 5 

 
Krok 6 

 
Krok 7 

 
Krok 8 

 
Krok 9 

 
Krok 10 
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DAR DZIAŁANIA 
 

 

 

 

 

A teraz idź i spraw, by coś stało się 
możliwe. 

                           Regina Brett  
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Podaj jedno konkretne działanie, które wykonasz w ciągu 24h, by zaczęło się 

dziać. 

 

 
 

 

 

M O J A     D E K L A R A C J A 
 

 

     Ja …………………………………..…………………………………………. uroczyście oświadczam, że 

 

       od/do* dnia …………..…………………………………………………..………………….…………………………………….…. 

 

      ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 

 

      ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………     

 

 

 

     Data: ………………………………….                                   Podpis ……………………………………..…………… 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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5 KLUCZOWYCH ZASAD 
LUDZI SUKCESU 

 

 

 

 

Ludzie sukcesu są marzycielami, 
którzy uznali marzenie za coś zbyt 
ważnego, by zostawić je w świecie 
fantazji. 

                           Earl Nightingale 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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5 KLUCZOWYCH ZASAD LUDZI SUKCESU 
Odpowiedz na pytania: 

Co mi da wprowadzenie tych zasad do mojego życia? 

 

Która zasada ma dla mnie największe znaczenie i dlaczego? 

 

Którą z nich wprowadzę jako pierwszą? 
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RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI 
 

 

 

 

 

Problemem nie jest problem. 
Problemem jest Twoje podejście do 
problemu. 

                           Jack Sparrow  
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PROBLEMY 
 

 

 

LP OPIS ZB ZP N 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 
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PRZEJMIJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

 

 

 

 

Wolność oznacza odpowiedzialność. 
A to jest właśnie to, czego się 
większość ludzi obawia. 

                        George Bernard Shaw 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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HISTORIA O BLIŹNIAKACH 
 

Czego uczy mnie ta historia? 

 

Co z niej zabieram dla siebie? 
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SIŁA PRZEKONAŃ 
 

 

 

 

 

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie 
byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy 
nie szedłeś. 

                       Dominick Coniguliaro 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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MOJE PRZEKONANIA 
 

„Pamiętaj, o naszym życiu i naszych emocjach nie decydują wydarzenia,  
które nas spotkały, ale nasze przekonania na temat tych wydarzeń.” 

Jutro zaczyna się dziś. EWS 

 
 
Wypisz 5 przekonań, które najczęściej Ci towarzyszą, gdy myślisz o swoim 

marzeniu czy celu. 

 

Przekonanie 1 

Przekonanie 2 

Przekonanie 3 

Przekonanie 4 

Przekonanie 5 

 

Zaznacz te które Ci nie służą i napisz co chcesz w zamian? 
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PRZEZNACZENIE JEST DZIECKIEM 
PRZEKONANIA 

 

„Twoje przekonania stają się twoimi myślami.  
Twoje myśli stają się twoimi słowami.  
Twoje słowa stają się twoimi czynami.  

Twoje czyny stają się twoimi zwyczajami.  
Twoje zwyczaje stają się twoimi wartościami.  

A twoje wartości stają się twoim przeznaczeniem.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

P   M   S    E    D    R    P 
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MOC PYTAŃ 
 

 

 

 

 

Nie musisz być wielki, by zacząć, ale 
musisz zacząć, by być wielki. 

                           Les Brown 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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MOJE WAŻNE PYTANIA 
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SŁOWA NAS TWORZĄ 
 

 

 

 

 

Jeśli szukasz osoby, która odmieni 
Twoje życie – spójrz w lustro. 

                           Anonim 

https://lubimyczytac.pl/autor/6558/walt-disney
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MOJE LUSTRO 
 
 

Co uwielbiam w swoim wyglądzie? Co najlepszego ma moje ciało? 

 

Co najbardziej lubię w sobie poza wyglądem? 

 

Za co najbardziej cenię siebie jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie 

prywatne (z partnerem, rodzicami, dziećmi czy przyjaciółmi)? 
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Za co najbardziej cenię siebie jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie 

zawodowe (ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi 

czy klientami)? 

 

Jakie są moje największe sukcesy osobiste, a jakie zawodowe? 

 

Jakie są moje 3 powody do bycia wzorem dla innych? 
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Wykonaj kolejne zadanie – wypełnij mapę kompetencji 

MOJA MAPA KOMPETENCJI 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
Już znam, rozumiem, wiem... Już umiem, potrafię, mogę... 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 
By osiągnąć sukces, muszę jeszcze 

dowiedzieć się.... 
By osiągnąć sukces, muszę jeszcze 

nauczyć się.... 

JAK I KIEDY TO ZROBIĘ? JAK I KIEDY TO ZROBIĘ? 
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10 PRAW ABSOLWENTÓW AKADEMII 
PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI 

 
 

Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego. 

 

Mów dokładnie to, co masz na myśli. 

 

Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz. 

 

Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować. 

 

Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela. 

 

Nagradzaj siebie często i bez powodu. 

 

Wybaczaj sobie swoje błędy. 

 

Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności. 

 

Regularnie pytaj siebie czego potrzebujesz od życia najbardziej. 

 

Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza 

powiedzenie "NIE" innym.  
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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 
 

 

 



– AKADEMIA PROJEKTOWANIA PRZYSZŁOŚCI – 
___________________________________________________________________________________________ 

  

© WWW.WYZSZYPOZIOM.PL                                                   strona 76 

 

 


