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1. Jasność i Cel 

Pierwsze co musisz zrobić, to wyznacz i zapisz sobie konkretny Cel. 

Zastanów się i uświadom sobie czego dokładnie chcesz. Wizja Twojego Celu musi być 

jak najbardziej konkretna, szczegółowa i jasna. 

Zapisz sobie dokładnie:  Co?  Kiedy?  Gdzie?  Jak ?  (w czasie teraźniejszym)

Może to wyglądać/brzmieć na przykład tak: 

“Od 01.07.2018 mieszkam w moim wymarzonym domu z ogrodem, w pobliżu lasu xxx, 

jeziora xxx, 5 km do miasta xxx. Dom ma xxx sypialni, gabinet do pracy, duży salon z 

kominkiem, połączony z kuchnią i wyjściem na taras. Ogród jest duży, zazieleniony, jest 

dużo drzew, krzewów, kwiatów. Rosną tam także pomidory, marchewki, truskawki, xxx …“

To tylko przykład. Mogą to być oczywiście całkiem inne cele, jak zrzucenie 10kg, 

lub prowadzenie własnego Bloga :)

Zapisz także szczegółowo Dlaczego? chcesz osiągnąć ten Cel. 

To niesamowicie wzmocni Twoją motywację do działania.  

2. Szczerość i Obawy

Czego się obawiasz? 

Jakie przeszkody widzisz na drodze do osiągnięcia Twojego celu?

Bądź ze sobą szczera/ry i zapisz wszystkie Twoje obawy na kartce.

Prehistoryczna cześć naszego mózgu działa tak, że preferuje komfort i 

bezpieczeństwo. To znaczy że podświadomie utrudnia Ci wprowadzanie 

jakichkolwiek “większych” zmian w Twoim życiu, bo przecież teraz wszystko 

jest  “OK”, masz co jeść, dach nad głową, grono przyjaciół/rodzinę, stabilny dochód, 

jesteś w stanie przetrwać, przeżyć. W ten sposób nasza podświadomość chroni nas 

aby czasem nie pogorszyć tej bezpiecznej sytuacji.

Po zapisaniu Twoich obaw i możliwych przeszkód, uświadamiasz sobie (Twojemu 

mózgowi), że tak na prawdę nic strasznego (zagrażającego Twojemu przeżyciu) nie 

może się stać. W ten sposób znacznie zmieszasz podświadomy sabotaż Twojego 

przedsięwzięcia.

3. Mądrość i Wyobraźnia

Zamknij oczy, przenieś się w przyszłość i wyobraź sobie że osiągnęłaś/ąłeś już Twój 

Cel i znajdujesz się w danej sytuacji. Wszystko jest tak jak chciałaś/łeś, albo nawet 

lepiej. Wczuj się mentalnie i emocjonalnie w tą sytuację i w siebie samą/ego. 

Co widzisz? Co słyszysz? Co odczuwasz? Co robisz? Jak wyglądasz? Jak się czujesz? Kto 

jest z Tobą? Jak wygląda Twoje życie?

A teraz krok po kroku zacznij cofać się w czasie, i obserwuj co dokładnie robiłaś/łeś 

aby osiągnąć Twój cel. Jakie działania i decyzje podejmowałaś/łeś? Zapisz je, stwórz 

sobie konkretny plan działania.    

4. Akcja i Działanie

Żadne Cele i Marzenia nie zrealizują się same. 

Nie wystarczy zapisywanie i wyobraźnia. Musisz zacząć konkretnie działać. Twoja siła 

twórcza jest potężna. To poprzez działanie uzyskujesz konkretne rezultaty i tworzysz 

(kreujesz) Twoje życie i otoczenie.

Jakie rutyny i nawyki możesz wprowadzić w do Twojego codziennego życia, 

aby zbliżyć się do Twojego celu? Jakie konkretne kroki musisz wykonać aby zrealizo-

wać Twój cel. Jaki pierwszy, mały krok możesz wykonać już dzisiaj, już teraz? 

Jak zrobisz pierwszy krok, drugi jest już o wiele łatwiejszy. Akcja napędza Akcję.    

5. Wiara w Siebie i Wdzięczność

Ufaj i wierz w Siebie. W to, że osiągniesz Twój cel. Myśl pozytywnie. 

Jeśli będziesz koncentrować Twoją uwagę na możliwych niepowodzeniach i 

porażkach, to drastycznie zmniejszysz szanse na powodzenie. Kieruj swoją uwagę na 

osiągniecie Twojego celu, na znajdywanie rozwiązań. Tak jak opisałem w punkcie 3, 

zamknij oczy i wyobraź sobie że osiągnęłaś/ąłeś już Twój Cel. Rób to regularnie, 

najlepiej codziennie przed zaśnięciem.

Pobudź i poczuj wdzięczność za to że masz możliwość zrealizować Twój cel. Praktykuj 

codziennie budowanie uczucia wdzięczności, zapisuj np. codziennie 1-3 nowych 

rzeczy za które jesteś wdzięczna/ny w Twoim życiu. Przez to otworzysz się na nowe 

doświadczenia i pojawianie się nowych rzeczy w Twoim życiu.
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Te 5 kroków które Tobie tutaj przedstawiam, 

bazują na wieloletnich i sprawdzonych metodach z dziedzin psychologi, 

rozwoju osobistego, biznesu, zarządzaniu czasem etc. 

Przyznaję wiec..  

Ja ich sam nie wymyśliłem :), tylko lekko zmodyfikowałem i tak zestawiłem

że dla mnie super działają i od lat mi pomagają w osiągnięciu różnych mniejszych 

i większych celów.      

Mam nadzieję że pomogą one także Tobie w realizacji Twoich Celów.

Pamiętaj proszę przede wszystkim, że nie chodzi tyko o osiągnięcie Twoich celów, 

ale bardziej o drogę którą przemierzysz, 

o doświadczenia które przeżyjesz, 

o Człowieka którym się staniesz.        

Życzę Ci wszystkiego dobrego.

                                

  

     Dawid
   

PS. Jak zrealizujesz Twój Cel, 

lub masz jakiekolwiek inne pytania albo feedback dla mnie, 

to śmiało do mnie pisz na  >  info@dawid.online

Zapraszam Cię także serdecznie do grona znajomych na Facebooku 

kliknij tutaj  >  https://www.facebook.com/dawpol

i na mój kanał YouTube :) 

kliknij tutaj  >  https://www.youtube.com/channel/dawpol

      Peace


