
CZEŚĆ!

o Kilka pytań

o Obraz 1 - 10

o Dźwięk 1 - 10

o Jak długo się znamy?

o Skąd jesteście?

o Kto chce domknąć rozpoczete projekty? Napisz na czacie "ja"

o Kim jestem?

Bloger

Konsultant strategiczny

Pomagam profesjonalistom opakować ich 

wiedzę w produkty online (i dobrze je 

sprzedać!)

o Produkty online własne

o

o

o

o

o

o

o

o

o
7 kroków, dzięki którym 

dokończysz KAŻDY projekt

o Zadania do zrobienia

ORGANIZACJA

o 90 - 120 minut

o Live Nagranie NIE będzie udostępnione

o Propozycja

o Prezent 🎁🎁

o Q&A

o Ostrzeżenie: Czasami jest ostro

Wstęp

o Gotowi? Napisz na czacie "tak"

o Notesy i długopisy są?

o
Jaki projekt / zadanie 

chcesz dokończyć w 2021?

Krok 1 Wnioski

o Podsumowanie roku

Zazwyczaj ludzie 

opisują co się 

wydarzyło

Brakuje wniosków i lekcji

o Dlaczego tego nie robisz?

o 2 elementy

Demonizowanie przeszłości

"Przednia szyba w 

samochodzie jest tak 

duża, a lusterko wsteczne 

tak małe, żeby patrzeć 

przed siebie!"

"Przeszłość nie 

determinuje Twojej 

przyszłości!"

"Nie ważne skąd 

przychodzisz. Ważne 

dokąd zmierzasz!"

Ależ to jest zajebiście ważne!

Cel

o "Wyznacz wielkie, motywujące cele!"

o
Jak masz 20% to cel jest za 

daleko, żeby motywował

o Odwróć się w stronę startu

o Przykład: maraton

Kto biegł maraton? Napisz na czacie "ja"

Na 15 km meta nie motywuje

Na 21 km - wiesz, że jesteś w połowie

Na 37 km - motywuje!

Ostatnie 500m - 

jest ogień i 

cudowne pokłady 

siły

o Jakie były/są Twoje kryjówki?

Social media?

Telewizja?

Gromadzenie jeszcze więcej informacji?

o Dlaczego odpuszczasz?

o Nowy pomysł?

o Ekscytacja opadła?

o Robisz, robisz i końca nie widać?

o Nuda?

Np. na zajęciach 

grupowych z języka 

obcego

o Gorszy dzień? O tym jeszcze porozmawiamy

o Kto brał w tym udział?

o Tylko Ty?

A lubisz tak?

Bo ja nie!

o Drużyna?

o Pomoc profesjonalisty?

o Przykład: ćwiczenia

Ćwiczenia w domu z video

Zajęcia fitness

Trener personalny

o

Kiedy praca nad 

projektem dobrze 

Ci idzie?

o Praca z ludźmi?

o Nóż na gardle?

o Jak inni patrzą?

To ja! Tak, wiem, 

to mało duchowe, 

jestem próżny, 

karmię swoje ego.

Ale to działa i mam wyniki ¯\_(ツ)_/¯

o Jak zapłacisz?

o Co teraz zrobiłbyś inaczej?

o Godziny niedostępności

Bez telefonu

Zablokowane rozpraszające strony

o
Zebranie informacji od 

ludzi, którzy mają efekty

o Prowadzenie dziennika

o Plan

Kamienie milowe

Zadania

Etapy

Co jest do zrobienia teraz

o Celebracja

o Dobre miejsce pracy

o Wsparcie konsultanta / trenera

o Jakie dane będziesz zbierał?

o Ilość napisanych słów

o Przebyte kroki

o Ilość spacerów

o Zapisywanie posiłków

o Wrócimy do tego ;-)

o W firmie

o Narady co wtorek

Co się wydarzyło?

Z czego jesteś dumny?

Co można było zrobić lepiej?

Jakie wyciągasz wnioski?

Plany na ten tydzień

o Podsumowanie kwartału

o Podsumowanie roczne 2021

Żadnych konferencji

Żadnych wywiadów

o ZADANIE

Wyciągnij wnioski - 

przeszłość to dobry doradca

Kiedy i gdzie odpowiesz 

na powyższe pytania?

Krok 2 Ten JEDEN dzień

o Dwa POTĘŻNE błędy

„Złudzenie planowania”

Daniel Kahneman i Amos Tversky

„zjawisko polegające na tym, na ile 

wyliczenia dotyczące czasu niezbędnego na 

wykonanie pewnego zadania w przyszłości 

charakteryzują się nieuzasadnionym 

optymizmem i niedoszacowaniem 

niezbędnego czasu”.

"Ile czasu potrzebujesz na 

napisanie swojej pracy 

zaliczeniowej?"

Gdyby wszystko szło idealnie Wariant optymistyczny

Gdyby nie szło idealnie Wariant pesymistyczny

Planowali napisać w 34 dni (średnio)

Pracę oddawali po 60 dniach

Wnioski z naszych narad:

Wszystko zajmuje więcej czasu niż 

planujemy

Małe zadania "na boku", "po 

godzinach" nigdy nie są małe i 

zawsze pochłaniają znacznie więcej 

czasu i energii

Wzór:

Przeszacowujesz możliwości "Teraz albo nigdy!"

Nie zrealizujesz zgodnie z planem

Rezygnacja "No to nigdy..."

Co zrobić?

Dodaj 50% buforu

Obniż poprzeczkę

"Syndrom fałszywej nadziei"

Nierealistyczne oczekiwania 

wobec szybkości, ilości, 

łatwości zmian w życiu.

Przeceniamy swoje możliwości

Rozczarowanie powoduje 

porzucenie projektów

o Dzień próby

"80% sukcesu to pojawić się" Woody Allen

Sorry Woody, ale 

nie przy większych 

projektach!

Najważniejszy dzień, 

to dzień...
kiedy zawalisz plan!

Życie

Rozchorujesz się

Dziecko - reakcja alergiczna

Ślub

Śmierć

Wyjazd służbowy

Wakacje

Zjesz tort

Skusisz się na pizzę

Kontuzja

Ominiesz dzień biegania

o Skutek

Skoro zawaliłem, 

to nie ma sensu 

dalej się starać

o 2 potężne strategie

1 Wybacz sobie

"Tak, zawaliłem, 

skusiłem się, no 

i co z tego? 

Jedziemy dalej"

2 Monitoring

Aplikacje

Habitbull

Habitshare

Druk Np. nasz :-)

Opcje

Zrobione

Nie zrobione

Nie dziś

o ZADANIE Co zrobisz jak przyjdzie "dzień próby"?

Krok 3 Zabawa

o Założenia

Ambitny cel

ból, wysiłek, 

dyscyplina, 

krew, pot i łzy

Wytrwałość Jakby to były jakieś zawody

Udręka

Jak będzie 

fajnie, to się 

nie liczy 😂

Poświęcenie Użyj wody ;-)

o "Chcę rozkręcić blog!"

A pisanie w 

ogóle sprawia Ci 

przyjemność?

o "No a sportowcy?"

Tak, trenują

Tak, dostają w kość

Ale... Oni to lubią i dobrze się bawią!

Przykłady

Taniec?

Długie spacery?

Rower?

Berek?

Pokemon GO?

o Dlaczego warto?

Uwzględnienie 

dobrej zabawy 

zwiększa szansę 

domknięcia 

projektu aż o 43%!

o "Stary, ale ja pisze doktorat!"

Co możemy zrobić, 

żeby pisanie było 

atrakcyjniejsze?

Świeczka zapachowa

Muzyka

Chwal się progresem w SM

Zrób z tego grę

Słowa to punkty

Strony - dodatkowy bonus

Rozdział

Wyższy level

Odznaka

o Małe przyjemności

Serial

Deser

Dzień dla siebie

Masaż

Wycieczka

Wynajęcie fajnego samochodu

Małe spełnione marzenie LEGO

o LSW

Robimy kampanie

To jest biznes

Ale...

Lubimy pomagać!

Lubimy dostawać "listy miłosne"

Dobrze się bawimy :-) Kto ma LSC lub LSK ten wie😁

o Ta mapa

Słucham muzyki

Piję dobrą kawę

Zajadam nerkowce

Robię memy

o ZADANIE:

Co możesz zrobisz, 

żeby przy okazji 

dobrze się bawić?

Krok 4 Zrób plan

o "Mam to w głowie" Nie działa

o Co chcesz zrobić?

o Jakie drogi prowadzą do tego celu?

o Czy ktoś pokazuje cały proces? Nie wymyślaj koła na nowo

o Jaką ilością czasu dysponujesz?

o Co jest do zrobienia? LSC Work Breakdown Structure

o Od czego zacząć?

o Kamienie miliowe Celebruj ich osiągnięcie

o Kto może mi pomóc?

o Kto może sprawdzić Twój plan?

o Jak będziesz monitorować plan?

o
Co dodasz, żeby przy 

okazji dobrze się bawić?

Krok 5 Selekcja

o Wszystko da się pogodzić!

Lewandowscy godzą!

Oni mają 

sztab ludzi 

do pomocy

Pomoc domowa

Opiekunki

Kierowców

Wzór:

Chcesz mieć wszystko ogarnięte

Ale nie dajesz rady

Pojawia się wstyd i poczucie winy

o 2 opcje

1

Próbujesz zrobić 

wszystko i się 

wykończysz 

nerwowo

2

Zrezygnuj z 

połowy zobowiązań 

i doprowadź do 

końca swoje 

projekty

o "Esencjalista"

Czytam zawsze na koniec roku

Za każdym razem coś wycinam

2021

Konferencje online

Występy gościnne

Wywiady

o Rangi

1. Wypisz rzeczy, którymi się zajmujesz

Zobowiązania

Rada parafialna?

Rada rodziców?

Stowarzyszenie?

Fundacja?

Projekty

Wewnętrzne

Zewnętrzne

Spotkania

Zadania

Sprawdź wstecz

Kalendarz

Listy to do

2. Nadaj rangi od 1 do 10

1 - sprawy, którymi nie chcesz się 

zajmować

10 - najważniejsze, najciekawsze, 

największy wpływ

3. Czyszczenie

Usuń wszystko poniżej 9 i 10

Piekielnie trudne

Zwłaszcza dla 7 i 8

Nie chodzi o „tak”.

Chodzi albo o „TAAAK!”, albo o „nie” Derek Sivers

Jeśli na myśl o jakimś pomyśle nie masz 

ochoty krzyknąć:„TAAAK!”, zrezygnuj z 

niego i powiedz po prostu: „nie”. Jeżeli się 

zastanawiasz, czy coś zrobić, i czujesz 

mniejszy entuzjazm niż: „No, no! 

Fantastyczne! Genialne! Taaak!”, to też 

zrezygnuj i powiedz sobie: „nie”.

o "Strategiczna niekompetencja"

Nie znajdziesz na 

wszystko czasu, więc 

świadomie podejmij 

decyzję o zaniedbaniu / 

oddelegowaniu pewnych 

obszarów (całkowicie lub 

na jakiś czas)

o Produkty

To dla mnie ważne, więc 

godzę się, że będę kiepski 

w innych obszarach

Komentarze w socialach

Naprawy domowe

Maile

Sprzątanie

Występy na konferencjach online

Występy gościnne

Współprace

1

2

3

o ZADANIE
Wypisz z jakich 3 rzeczy zrezygnujesz 

podczas realizacji swojego projektu?

Krok 6 Zbieraj dane

o Dane nie kłamią

o Dane nie mają emocji

o Dane wyciągają Twoje brudy

Pokażą, ile wydajesz na kawę na mieście

Ile wydajesz na Ubera

Bałeś się kiedyś 

zalogować na konto albo 

wejść na wagę? 😁

o
Nienawidzę danych, ale 

widzę jaką mają moc

Spisywanie DOKŁADNIE co robię

Świadomość, ile naprawdę mam czasu

Świadomość, ile naprawdę coś zajmuje 

czasu

Liczenie kroków

Przebyte kilometry

Kalorie

Obwody

Kilogramy

Wykonane telefony

Czas spędzony w SM

Quality Time

Moment

Przeczytane książki

Excel

Lubimyczytać.pl

GoodReads.com

Napisane słowa

Napisane artykuły

Nagrane video

Ilość subskrypcji

Czas w projekcie

Ilość sprzedanych produktów

o

Nie śledząc postępów nie 

możesz wprowadzić 

udoskonaleń

Dodatkowo prowadzę 

dziennik, do którego 

zrzucam przemyślenia

Dane to Twój sprzymierzeniec

o ZADANIE Wybierz 2-3 rzeczy i monitoruj je!

Krok 7 Wsparcie

o Grupa MasterMind

o Przyjaciele!

o Partner Produktywności

Ktoś z kim się rozliczasz z zobowiązań

LSC Uczestnicy łączą się w pary

Regularność

Konkretny dzień i godzina

"Kiedyś się zdzwonimy" nie działa

Agenda

Co się wydarzyło?

Co zrobiłeś?

Czego nie zrobiłeś i dlaczego?

Z czego jesteś dumny?

Co można zrobić lepiej?

Plany

o ZADANIE Kto może Cię przypilnować / rozliczać?

Zaproszenie

Przechodzimy do prezentacji

Mam dla Was prezenty MAPA MYŚLI

Tylko dla Was

https://liczysiewynik.pl/mapa/

Jak dokończyć 

rozpoczęte 

projekty?

https://www.mindomo.com/doc.htm?d=af11646b61984090a4cb4db178088940&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=86975ea0ea1b4f3b8dfd51b93716c69f&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=072c47ce48bc4d82bbb39c9fb5d57ca5&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=a24b121cca8f4cbd8fca354a320f126e&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=54a445c018d84a3fbd9cdc7e423a5b94&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=c9c60a106e2f43d0808677734dc7004c&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=58bbf3e469f749739b30d54379a475d1&m=677e88d0703248478a6d6b68199fba3e&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=95f127003fcb43a7a6bd54016341a63f&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=4d392e0162f2465abb40bcc474067a46&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=70536af127e6480589ab343fdc7b9da1&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=ff6cd270488f40ca80a9f2390800f404&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=0871ce7900874ce480451ed9852db894&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=5671f32b9f9d4afdb8f8e943ac076a88&m=691af962333347b79a55ec8bbdfb7240&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://liczysiewynik.pl/mapa/

