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Wstęp 
 

 

Jakim mnie Panie Boże stworzyłeś takim mnie masz! 

Jeżeli to jest Twoje podejście do życia, to tak książka nie jest dla Ciebie.  

Natomiast jeżeli wierzysz w wolną wolę człowieka, w to, że jesteś 

odpowiedzialny za swoje decyzje i to one tworzą Twoje życie, to 

zapraszam Cię w krótką podróż. U celu jest ustanowienie celu Twojego 

życia oraz planu na jego osiągnięcie. 

 

Wiele lat zajęło mi dojście do momentu, gdy uznałem, że określenie 

osobistej misji oraz celów mojego życia jest ważne. Gdy już uznałem to,  

za istotne -wspierałem innych w szukaniu odpowiedzi na pytanie: „Kim w 

życiu chcesz być?”. 

Sam nie odpowiadałem sobie na te pytania. Byłem przekonany, że 

przecież wiem. Mam głowę pełną marzeń i pragnień. Inni potrzebują to 

zapisać, określić w czasie, zebrać zasoby do osiągnięcia celów.  

Ja nie. Ja mam to w głowie. 

Piszę o tym, bo wiem, że będziesz miał podobną pokusę. Pokusę pójścia 

na skróty. Czy droga na skróty istnieje? Pewnie tak, jednak nie daje 

pewności dojścia tam gdzie chcesz i o czasie w jakim chcesz tam się 

znaleźć. 

Serdecznie zachęcam Cię do tego, abyś potraktował zadania z tej książki 

jako eksperyment. Wykonaj zadania i po efektach pracy oceń ich 

sensowność i skuteczność. 
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System, który Ci zaproponuje jest bardzo prosty. Będzie się składał  

z trzech części. 

1. Jak wybrać cele swojego życia? 

2. Jak je osiągnąć? 

3. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? 

Tak więc do dzieła! 
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Jak wybrać cele swojego życia? 

 

Czy kiedyś myślałeś o tym co chcesz w życiu osiągnąć? W pierwszym 

momencie odpowiedz wydaje się oczywista. Czy tak naprawdę wiesz  

co chciałbyś w życiu osiągnąć? Jeżeli usiadłbyś ze swoim dorastającym 

synem czy wchodzącą w dorosłość córką, to czy potrafiłbyś o tym 

opowiedzieć, tak aby ich zainspirować.  

Wyobraź sobie, że za pięć lat jesteś na spotkaniu. Nikt jeszcze nie 

zauważył Twojego wejścia. Słyszysz, że obecne tam osoby mówią 

pozytywnie o Tobie – o Twoich osiągnięciach, Twojej postawie, Twojej 

filozofii życia. Czy wiesz co chciałbyś usłyszeć? 

Jeżeli pozytywnie odpowiadasz na powyższe pytania – gratuluję. 

Natomiast, jeżeli odpowiedzi nie są oczywiste, to przed Tobą fascynujący 

czas odkrywania siebie. 

Przed Tobą 5 kroków do odkrycia celów Twojego życia. 

1. Przeznacz czas na zastanowienie i kontemplację. 

 
W naszym szybkim, pędzącym do przodu świecie, w którym żyjemy z dnia 

na dzień bez czasu na refleksje tracimy kontakt z samym sobą. Chodzi o 

ten czas w samotności, gdy nie jesteśmy bombardowani informacjami z 

każdej strony. 

Znalezienie czasu na przemyślenia i refleksje nad swoim życiem jest 

niezwykle istotne. Nauczenie się spędzenia tak czasu jest trudne. Nie liczy 

się siedzenie samotnie przed telewizorem, przeglądanie internetu czy 

czytanie wiadomości.  
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Najlepiej, jeżeli przeznaczysz na to na początek nie więcej niż 20 lub 30 

minut. Naucz się siedzieć i nic nie robić. Po 2-3 minutach Twój 

wewnętrzny krytyk zacznie swój monolog. Będzie Ci podsuwał rzeczy, 

którymi natychmiast musisz się zająć. Będzie Ci mówił, że takie siedzenie 

i nic nie robienie nie ma sensu. 

Przetrzymaj to – nie jest to łatwe, ale zrób to, warto. 

 

Być może zadajesz sobie pytanie jak w ciągu tak wypełnionego zadaniami 

dnia masz znaleźć czas na kontemplację. W pierwszym planie chciałem 

wypisać to całą listę czynności, na których można zaoszczędzić czas.  

Jedyną metodą na znalezienie czasu na coś, jest zrobienie czasu na to. 

Czasu mamy zawsze tyle samo. 24 godziny, siedem dni w tygodniu, 12 

miesięcy w roku. Nie da się kupić czy pożyczyć więcej.  

To co musisz zrobić, to nadać priorytety temu co robisz i co chcesz robić. 

Robić to co rzeczywiście ma dla Ciebie znaczenie.  

Gdy wiesz co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne, to dopiero wtedy 

można sięgnąć po techniki zarządzania czasem. Gdy oprzesz się na 

swoich wartościach nie będziesz miał żalu ograniczają inne, subiektywnie 

mniej ważne dla Ciebie czynności.  
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2. Pomyśl o tym co jest dla Ciebie istotne. 
 

Zidentyfikuj swoją esencję. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o 

odpowiedzenie sobie na pytanie: Co kochasz? 

Co jest dla mnie ważne? Co kocham robić? Odpowiedz będzie inna dla 

każdego. Inna dla Ciebie, inna dla mnie. Odpowiedz sobie na nią, teraz. 

W określeniu tego co w naszym życiu jest ważne lub mniej istotne 

przydatna jest lista wartości, jakimi kierujemy lub chcemy kierować się w 

życiu.  

Zaproponuję Ci teraz proste ćwiczenie, które pomoże doprecyzować 

wartości jakie są dla Ciebie ważne. Mocno wierzę, że oparcie się o 

wartości jest  ważne nie tylko, gdy określasz cel swojego życia. W sytuacji, 

gdy staniesz przed  wyborami  w swoim życiu lub musisz podjąć  ważną 

decyzję przeczytaj swoje wartości i zadaj sobie pytanie: 

„Jaką decyzję podjąłbym kierując się tą wartością?”
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Przed Tobą lista wartości. Zaznacz lub zapisz te, które są dla Ciebie ważne 

życiu: 

o Miłość 

o Niezależność 

o Rozwój 

osobisty 

o Akceptacja 

o Elastyczność 

o Wykształcenie 

o Zaufanie 

o Wolność 

o Wiara 

o Mądrość 

o Kreatywność 

o Zdrowie 

o Sprawność 

fizyczna 

o Wyobraźnia 

o Energia do 

życia 

o Piękno 

o Wygoda 

o Marzenia 

o Intymność 

o Dobra zabawa 

o Humor 

o Bezpieczeństwo 

o Spokój 

o Energia 

o Komfort 

o Spójność 

wewnętrzna 

o Szczerość 

o Przyjaźń 

o Uczciwość 

o Lojalność 

o Wdzięczność 

o Satysfakcja 

o Wsparcie 

o Radość 

o Pewność 

o Wrażliwość 

o Szczęście 

o Sprawiedliwość 

o Balans 

o Bogactwo 

o Duma 

o Harmonia 

o Dostatek 

o Intuicja 

o Sukces 

o Przygoda 

o Motywacja 

o Perfekcjonizm 

o Czas dla siebie 

o Spokój 

wewnętrzny 

o Patriotyzm 

o Prawda 

o Tolerancja 

o Czyste 

sumienie 

o Szacunek 

o Pogoda ducha 

o Wyzwania 

o Aktywność 

o Kariera 

o Wpływ 

o Pracowitość 

o Zaangażowanie 

o Sława 

o Wiedza 

o Nauka 

o Spuścizna po 

sobie 

o Intelekt 

o Ryzyko 

o Pasja 

o Niezależność 

finansowa 

o Czas wolny 
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Świetnie! Teraz z ważnych wybierz 10 najważniejszych. 

Uszereguj je w kolejności. 

Zapisz pierwsze pięć. 

  

3. Pomyśl o chciałbyś, aby ludzie o tobie mówili, gdy już 

umrzesz. 

 

Jest to może przerażająca wizja, ale mając w pamięci to jakie jest Twoich 

najważniejszych 5 wartości zastanów się, co o misji swojego życia 

chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie?  

W mowie pożegnalnej mówi się o tym jakim zmarły był człowiekiem, 

czym się kierował oraz co osiągnął. I jeszcze ważne, o tych co odeszli 

zawsze mówi się dobrze. 

4. Stwórz listę. 

 

W tym momencie, jeżeli robiłeś poszczególne kroki, masz listę 

najważniejszych rzeczy w Twoim życiu. Takich, które są Twoją esencją. 

Wypisane tam rzeczy mają specjalną moc. Jeżeli nic z poza nich nie 

udałoby Ci się osiągnąć i tak byłbyś szczęśliwy. 

Jest wiele definicji szczęścia. Prawie wszyscy zgodziliby się, że celem 

życia jest dołżenie do szczęścia.  Szczęściem nie jest jakieś miejsce czy 

czas.  

Wielu filozofów zgadza  się, że droga jest ważniejsza niż cel. To osiąganie 

ważniejszych celów po drodze oraz odczuwanie, że robimy postęp jest 

tym co w zakresie celów życia daje nam poczucie szczęścia.  
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Jeżeli nie masz celów oraz nie czujesz postępu i rozwoju siebie w drodze 

do ich realizacji trudno będzie Ci czuć szczęście. W takiej sytuacji łatwiej 

do niezadowolenia oraz frustracji. Od czasu do czasu będziesz w swoim 

życiu czuł, że chcesz od życia czegoś więcej. Chcesz zmiany.  

Wtedy pojawi się strach. I wiesz co? To naturalne. 

Na początku każdej zmiany możesz czuć strach i przytłoczenie. Właśnie 

wykraczasz swoimi myślami poza strefę komfortu do miejsca, którego nie 

znasz. 

Jeżeli się nad tym zastanowisz, to strach ten jest bardzo dobrym znakiem. 

Jest sygnałem, który pokazuje, że idziesz w kierunku zmiany, w kierunku 

innej jakości swojego życia. Zmiana na coś co już znasz nie byłaby 

zmianą.  

Strach ten jednak trzeba wziąć pod uwagę. Wkalkulować go i zobaczyć 

jego zagrożenia. Największym z nich jest odwracanie naszej uwagi od 

kierunku, w którym chcemy iść. Dlatego potrzebujesz listy. 

 

5. Daj sobie czas. 

 

Nie musisz stworzyć pełnej i zamkniętej listy celów swojego życia od razu. 

Daj sobie czas.  

Jednocześnie sprawdź, które z Twoich codziennych aktywności 

wspierają, to co już wiesz, że chcesz osiągnąć. Czy to co robisz jest zgodne 

z Twoimi wartościami? Jeżeli tak to świetnie. Natomiast jeżeli nie, może 

to doprowadzać do poczucia braku spójności w Twoim życiu, a brak 

spójności można porównać do małej dziurki przez którą ucieka nasza 
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energia. Trudno ją zauważyć, jeszcze trudniej nazwać, ale powoduje, że 

coś nas uwiera. 

 

Jak je osiągnąć cele swojego życia? 

 

Jeżeli już znasz cele swojego życia, powstaje pytanie jak je zrealizować. 

Jest wiele metod planowania. Dla mnie najprostszą, a jednocześnie 

niezwykle skuteczną jest planowanie wsteczne. 

Oto jak to działa: 

1. Miej jasno określony cel oraz efekt jaki w wyniku jego realizacji 

chcesz osiągnąć.  

2. Jaka jest ostatnia rzecz, ostatni krok jaki musisz wykonać, aby 

osiągnąć ten cel. Jeżeli dla przykładu chcesz stworzyć kurs wideo 

osiągania celów, to ostatnią czynnością jest edycja materiału wideo 

oraz załadowanie jej na serwer. 

3. Jaka jest ostatnia czynność jaką musisz zrobić tuż przed 

osiągnięciem poprzedniego kroku?  

4. Co musisz zrobić przed tym krokiem? 

5. I tak, aż dojdziesz do pierwszego kroku? 

Metoda jest bardzo prosta i skuteczna z kilku względów: 

 Wiesz jakie są kolejne optymalne kroki do przedsięwzięcia. 

 Idziesz najprostszą ścieżką. W odróżnieniu od planowania od 

przodu nie pojawiają się alternatywne wersje, które komplikują 

obraz.  

 Nie ma miejsca na zadawanie sobie pytania: „a co jak nie wyjdzie?” 
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 Jest mechaniczna. 

Jeżeli zastosujesz tą metodę planowania do rozpisana celów swojego 

życia otrzymasz plan, który krok po kroku doprowadzi Cię do celu. 

Teraz wystarczy iść zgodnie z planem i sprawdzać na jakim etapie 

realizacji się jest myśląc tylko o następnym kroku. 

 

Jak się w tym wszystkim nie pogubić? 

 

Podobnie jak z planowaniem jest wiele metodologii, które mówią nam jak 

dopilnowywać na jakim etapie realizacji celów jesteśmy.  

Ja zaproponuję Ci bardzo prostą. 

1. Z listy celów swojego życia wybierz JEDEN, który chcesz osiągnąć 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

2. Jeżeli wszystkie Twoje cele wymagają większej ilości czasu wybierz, 

który etap cząstkowy chcesz osiągnąć przed upływem roku. 

3. Kiedy masz już cel roczny, odpowiedz sobie na pytanie jaki jest cel 

3-6 miesięczny do zrealizowania, aby osiągnąć cel 12 miesięczny 

4. Następnie określ cel 2 tygodniowy lub tygodniowy. 

Ważne abyś pracował nad jednym z celów. Koncentracja na jednym jest 

łatwiejsza do utrzymania . Jeżeli będziesz musiał zrealizować tylko jeden 

cel tygodniowy, łatwiej będzie Ci przeznaczyć na to czas i energię.  

Wiem, że trudno zdecydować się na jeden cel. Pamiętaj jednak, że 

wcześniej określiłeś najważniejsze cele swojego życia. Inne mają dużo 

mniejsze znaczenie.  
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Na kartce zapisz cel roczny, półroczny i kwartalny. Co tydzień przeglądaj 

je i zapisuj tygodniowy cel do zrealizowania. Gdy go zrealizujesz – po 

prostu go skreśl i wypisz następny. 

To naprawdę jest proste. Cała trudność w tym, że prostych rzeczy łatwo 

się nie robi.  

Nie zapomnij realizuj jedną rzecz na raz. Nie rozpraszaj się. Utrzymaj 

koncentrację a osiągniesz. Praca wielozadaniowa jest mniej efektywna, 

bardziej skomplikowana i może doprowadzić Cię do obłędu. 
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Zakończenie 

 

Doszedłeś do końca. Jeżeli wykonywałeś poszczególne zadania masz 

obecnie listę Twoich wartości, które są Twoim fundamentem. Masz listę 

najważniejszych celów Twojego życia oraz plan na realizację jednego z 

nich już w tym tygodniu. 

Gratuluję Ci! 

Jeżeli nie robiłeś ćwiczeń, serdecznie Ci radzę. Zrób pierwszy krok już 

teraz. Najmniejszy, ale zacznij.  

Dziękuję Ci za przeczytanie tego opracowania. Mam nadzieję, że wniosło 

ono coś do Twojego życia. Jeżeli uważasz je za cenne proszę zostaw 

komentarz na moim blogu www.zen lider.pl 

Serdecznie Cię pozdrawiam 

 

 

 

Dodatkowa lektura 
 

Jako kontynuację tematu polecam Ci dwa artykuły: 

 Jak Zamienić Chęci w Działanie i Zaufać Sobie! 

 5 Niezbędnych Kroków, aby Zamienić Porażkę w Sukces 

http://www.zenlider.pl/jak-zamienic-checi-w-dzialanie-i-zaufac-sobie/
http://www.zenlider.pl/5-niezbednych-krokow-aby-zamienic-porazke-w-sukces/

