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Małgorzata Pawlińska:
Psycholog, terapeutka ACT, coach PCC ICF,
licencjonowana konsultantka i trenerka
Odporności Psychicznej.
Każdego dnia pomaga wrażliwym kobietom
rozwijać odwagę do życia w zgodzie ze sobą  
i odporność psychiczną, by skutecznie
realizowały każde zawodowe i życiowe
przedsięwzięcie. 
Bez nadmiernego samokrytycyzmu,
ograniczającego perfekcjonizmu i stresu.     
Z odwagą do sięgania po więcej 
i realizowania w pełni swojego potencjału.

Malgosia Pawlinska-

Zapraszam Cię do zapoznania się z ebookiem, który może stać się
Twoim partnerem w każdej podróży ku realizacji wymarzonych celów.
Wiem od niejednej kobiety, której go przekazałam, że wciąż do niego
wraca... 

... gdy chce odzyskać motywację, odwagę, poczucie własnej wartości; 
na nowo przyjrzeć się swoim potrzebom, ustalić priorytety, zaufać sobie.

Gdy pragnie znów poczuć spokój, siłę wewnętrzną i pewność siebie.
Dlatego i Ty daj sobie szansę i odpowiednio długą chwilę na jego
przerobienie.
Owocnej lektury i "act" - działaj!

-



Zidentyfikuj swoje „prowadzące” wartości (te, którymi chcesz się kierować, które będą
wspierające w chwilach wyboru, zwątpienia, które będą Twoim „drogowskazem”. 
Krok ten składa się z dwóch części:

a) Poznaj bliżej i oceń ZASADY, którymi kierujesz się w życiu.
Oceń każdą zasadę zgodnie z poniższymi kryteriami:

ISTOTNOŚĆ: 0=nieistotna dla mnie; 9=niezwykle istotna dla mnie. 
Chodzi o to, co Ty uważasz za ważne, a niekoniecznie o to, co za ważne uważają inni.

SUKCES: 0=wcale mi się nie udaje; 9=udaje mi się bardzo dobrze. 
Chodzi o to, w jakim stopniu czujesz, że udaje Ci się żyć w zgodzie z daną zasadą.
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KROK 1: Twoje WARTOŚCI

Zasada Istotność Sukces

1. Kontakt z naturą
2. Zdobywanie mądrości
3. Tworzenie piękna (w dowolnej dziedzinie, wliczając 
    w to np. sztukę, taniec, ogrodnictwo...)
4. Promowanie sprawiedliwości i troska o słabych
5. Lojalność wobec przyjaciół, rodziny i/lub grupy
6. Bycie uczciwym człowiekiem
7. Pomaganie innym
8. Bycie osobą atrakcyjną seksualnie



Zasada Istotność Sukces

9. Posiadanie prawdziwych i bliskich przyjaciół
10. Posiadanie relacji opartych na miłości i uczuciu
11. Bycie osobą ambitną i pracowitą
12. Bycie osobą kompetentną i skuteczną
13. Doświadczanie spełnienia i wnoszenie trwałego wkładu
14. Prowadzenie ekscytującego życia
15. Prowadzenie życia pełnego przygód
16. Prowadzenie życia pełnego nowości i zmian
17. Bycie osobą wysportowaną
18. Spożywanie zdrowego jedzenia
19. Uprawianie sportu
20. Postępowanie zgodnie z religią i wiarą
21. Poczucie jedności z Bogiem
22. Poszanowanie tradycji
23. Bycie osobą uduchowioną
24. Zdyscyplinowanie i opieranie się pokusom
25. Wypełnianie obowiązków
26. Dbanie o bezpieczeństwo bliskich osób
27. Pilnowanie, by się odwdzięczyć i nie być niczyim dłużnikiem
28. Ochrona przed niebezpieczeństwem
29. Posiadanie bogactwa
30. Posiadanie władzy, bycie u władzy
31. Wpływanie na innych ludzi
32. Prowadzenie niespiesznego życia
33. Czerpanie przyjemności z jedzenia i picia
34. Aktywność seksualna
35. Bycie osobą kreatywną
36. Bycie osobą samowystarczalną
37. Ciekawość, odkrywanie nowych rzeczy
38. Dochodzenie do rozwiązań, rozwiązywanie problemów
39. Dążenie do bycia lepszym człowiekiem
40. Czerpanie przyjemności z muzyki, sztuki i/lub teatru
41. Projektowanie czegoś
42. Uczenie innych
43. Łagodzenie kłótni
44. Tworzenie i naprawianie czegoś
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KROK 1: Twoje WARTOŚCI



Zasada Istotność Sukces
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45. Wykonywanie prac manualnych
46. Działalność organizacyjna
47. Angażowanie się w jasno określoną pracę
48. Prowadzenie badań
49. Rywalizacja z innymi
50. Bycie osobą podziwianą przez wielu ludzi
51. Odważne działanie
52. Troska o innych
53. Akceptowanie innych takimi, jakimi są
54. Praca nad zadaniami praktycznymi
55. Szukanie przyjemności
56. Bycie osobą atrakcyjną

b) Zauważ WARTOŚCI leżące u podstaw Twoich działań. 

Teraz spójrz na swoje odpowiedzi z pierwszej części. Postaraj się wskazać zasady,
które uważasz za ważne, ale co do których nie masz pewności, że wcielasz je w życie
z powodzeniem. W sposób szczególny skup się na tym, co chcesz poprawić.

A. Wypisz 5 zasad z części a), które uważasz za ważne i w których wdrażaniu chcesz
coś poprawić:

1. ………..
2. ………..
3. ………..
4. ………..
5. ………..

B. Określ wartość leżącą u podstaw tych zasad.
W odniesieniu do każdej zasady odpowiedz na 2 pytania:      

Jakie przykładowe działania możesz podjąć, aby wdrożyć tę zasadę w życie?   
  

Dlaczego wykonujesz te działania? Pomyśl, jaką osobą chcesz być.

KROK 1: Twoje WARTOŚCI
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ZASADA: Akceptowanie innych takimi, jakimi są.
DZIAŁANIA: Powiem przyjacielowi, że odczuwanie niepokoju jest normalne; nie
będę krytykować go za drobnostki.
WARTOŚĆ: Chcę być osobą, która jest życzliwym i wspierającym przyjacielem.
(ŻYCZLIWOŚĆ I WSPIERANIE).

Teraz zrób te kroki do każdej z powyższych zasad według właśnie takiego schematu:

ZASADA NR (1)
DZIAŁANIA:

…….
…….
……

WARTOŚĆ: Chcę być osobą, która….
 
 
ZASADA NR (2-5)
DZIAŁANIA:
…….
…….
……
WARTOŚĆ: Chcę być osobą, która….

Przyklad:-



Moja Wizja:
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Pytania pomocnicze: 

Jakie obrazy w sercu / umyśle mogą
zainspirować Cię do podejmowania
działań i przekształcania snów 
w rzeczywistość? 

Co może stać się swojego rodzaju
„latarnią”, „gwiazdą północną”, 
bezbłędnie wskazującą właściwy 
kierunek podążania w życiu?
Spróbuj to zobrazować lub nazwać.
Co pierwsze przychodzi Ci do
głowy?

 Wyznacz, w oparciu o wartości, swoją WIZJĘ. Odpowiedz na pytanie: 
"Jak czujesz – KIM MASZ SIĘ STAĆ I CO MASZ STWORZYĆ SWOIM ŻYCIEM?"

Poniżej znajdziesz pytania pomocnicze, odpowiedź napisz na dole strony.

KROK 2 - Twoje CELE

Czuję, że w moim życiu mam się stać.... 

i stworzyć swoim życiem...



Wyznacz, w oparciu o wartości, MISJĘ. Misja to stwierdzenie: 
"Co robisz, każdego dnia, by urzeczywistniać swoją WIZJĘ?"

Poniżej znajdziesz pytania pomocnicze, odpowiedź napisz na dole strony.

Pytania pomocnicze: 

Czemu jesteś oddana tej sprawie (wizji),
czego potrzebujesz do jej spełnienia (klienci,
czas, wiedza, spokój itd..) i co zamierzasz 
w związku z tym robić, każdego dnia, by
wykorzystywać potencjał, zdobywać zasoby
i konsekwentnie do wizji się przybliżać?

Co postanawiasz wyłączyć ze swojej misji?
(W celu zrealizowania mojej wizji moją
misją zdecydowanie NIE JEST…)

Co stanowi dobry przykład
pomyślnej realizacji Twojej misji 
(po jakich działaniach będziesz czuła, że
realizujesz dzięki niej wizję?)

KROK 2 - Twoje CELE

Moja Misja:

Każdego dnia zamierzam realizować swoją wizję poprzez działania takie jak:
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      Stawiając sobie cel zadaj sobie ważne pytania:

CO chcę osiągnąć? (Do czego dążę? Kim chcę się stać?)

JAK chcę to zrobić? (Jaką strategię przyjmę? Kto/co mi pomoże?)

DLACZEGO chcę to zrobić? (Czemu chcę się w to zaangażować? Po co to
robię? Co mi to da?)

Jeśli wiesz CO i DLACZEGO, to odpowiedź JAK pojawi się sama.

Spisz pierwsze cele, jakie przychodzą Ci do głowy, gdy czujesz już, w jakim kierunku
zmierzasz w swoim życiu. Jakie działania potrzebujesz podjąć, jakie zmiany
wprowadzić? Następnie przyjrzyj się swoim celom pod kątem poniższych wskazówek,
by je ulepszyć / doprecyzować i zwiększyć szansę realizacji.

      Unikaj NIE, czyli motywuj się pozytywnie.

Twój cel powinien być wolny od zaprzeczeń. 
Po pierwsze, cel sformułowany „nie chcę tego/tamtego” wiąże się z motywacją
ucieczkową (a z webinaru już wiesz, że uciekając, często idziesz do przodu „po
omacku”, bez planu, byle uciec, ale nieważne „gdzie”). 
Po drugie, mówiąc, czego nie chcemy, sprawiamy, że nasz umysł to, czego nie chcemy,
i tak sobie wyobrazi. To rodzi ryzyko, że nasza uwaga zacznie wyłapywać z otoczenia
elementy spójne z niechcianą rzeczą, czyli uwaga zacznie sabotować nasze działanie!
Dlatego zamiast "Nie chcę / chcę mniej, rzadziej..." napisz, co pragniesz w zamian.

Zadanie dla Ciebie:

KROK 2 - Twoje CELE
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      Stawiaj sobie takie cele, by sama ich realizacja była dla Ciebie ważna i 
 przyjemna.

By była atrakcyjna i w zgodzie z Tobą. W czasie ich zdobywania skupiaj się na tym, co
chcesz osiągnąć. Psychologia poznawcza wyraźnie podkreśla, że wzmacniamy to, na
czym skupiamy uwagę. Dlatego nie skupiaj jej na ograniczeniach, tylko na swoich
celach i zasobach. Skupiaj się na tym, co przybliży Cię do Twojej wizji wymarzonego
życia.

      Pomimo, że realizacja celu ma się dopiero wydarzyć, a więc dotyczy
przyszłości, Ty swój cel formułuj zawsze w czasie teraźniejszym. 

Najlepiej zacznij swoje zdanie: ”Dzięki osiągnięciu tego celu JESTEM/MAM/STAJĘ
SIĘ/MOGĘ/POTRAFIĘ…”. 
Nie pisz, czego byś CHCIAŁA. Bo to nie zobowiązuje i nie motywuje i tak można
sobie chcieć i chcieć… 

      Czy cel, który sobie wyznaczasz, na pewno zależy od Ciebie?

To bardzo ważny punkt. Często zdarza się, że chcemy zmieniać coś/kogoś, co nie leży
w zakresie naszej kontroli. Łatwo stąd o frustrację i rezygnację z działań, bo wydaje
nam się, że „cały świat działa na naszą niekorzyść”. 

Dlatego dobrze zastanów się, czy ten cel jest możliwy do realizacji PRZEZ CIEBIE 
(np. możesz kupić los na loterii, ale jaki masz wpływ na to, że wygrasz? Tak więc cel:
„wygram na loterii” nie jest najlepszym celem).

      Nakreśl swój cel najbardziej szczegółowo, jak się da.

Czy, jeśli przeczytasz go komuś obcemu, to będzie dokładnie wiedział, to chcesz
osiągnąć? Nie będzie musiał o nic dopytywać? Gdy kiedyś Cię spotka i zobaczy, np.
Twój wymarzony sweter, jaki chcesz zrobić na drutach - to będzie wiedział, że to ten,
który planowałaś zrobić miesiąc temu? Po czym to pozna?

      Czy Twój cel jest mierzalny i osiągalny w czasie?

Czy jest tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub
przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji? Koniecznie
zadbaj też o to, by Twój cel miał dokładnie określony horyzont czasowy w jakim
zamierzasz go osiągnąć.

KROK 2 - Twoje CELE
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      Wypisz swoje odpowiedzi z kroku 3 i 4. Jakie masz refleksje?

Jaki byłby najbardziej pozytywny rezultat osiągnięcia przez Ciebie celu? Jak wpłynąłby
on na Ciebie, Twoich najbliższych, a może nawet – na cały świat? 
(Ważne: staraj się to opisać, ale bądź uważna na nadmierne odpływanie w fantazjowanie 
i wczuwanie się w to, jakby to było wspaniale, bo to utrudnia realizację celu, dając Ci
złudną gratyfikację już teraz, w postaci miłych emocji. Nie mniej cel nie został jeszcze
osiągnięty i o prawdziwą satysfakcję trzeba jeszcze dopiero sięgnąć!)

Zadanie dla Ciebie:

KROK 3 - Zidentyfikuj KORZYŚCI

Wygeneruj listę potencjalnych trudności i przeszkód jakie mogą stanąć Ci na drodze 
i wskaż jak sobie z nimi poradzisz, jeśli się pojawią.

      Jakie są potencjale wewnętrzne przeszkody (niska motywacja, zwątpienie w siebie,
zmartwienia, złość, uczucie beznadziei, brak poczucia bezpieczeństwa, niepokój itd.)

W pracy z ograniczeniami wewnętrznymi pomaga rozwijanie umiejętności ACT, takich
jak: „odczepianie”, „robienie przestrzeni”, „self-compassion”, „zakotwiczanie”.
Możesz je poznać i nauczyć się wdrażać do pracy z wewnętrznymi przeszkodami
dołączając do kursu on-line: „SPokojnie, to tylko emocje” na bazie terapii ACT
TUTAJ - KLIK)

      Jakie są potencjalne zewnętrzne przeszkody (brak funduszy, czasu czy umiejętności,
lub osobisty konflikt z osobami powiązanymi z tym celem)

Spróbuj od razu wygenerować pomysły na to, jak sobie poradzisz z tymi zewnętrznymi
problemami. Jakie zmiany warto wprowadzić, jakie dodatkowe cele / plany / szkolenia
potrzebujesz ująć w swoje działania.

KROK 4 - Zidentyfikuj TRUDNOŚCI

https://www.pawlinska.com/kurs-on-line-dla-wwo-spokojnie-to-tylko-emocje/
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Rozmawiaj z zaufanymi osobami o swoich planach i zobowiąż się przed nimi do ich
realizacji. Nie bój się tego. Cele wypowiedziane mają znacznie większe szanse na realizację.
Udowodniono, że mówiąc o tym, co chcemy robić, mamy większą motywację do działań,
bo chcemy być postrzegani jako osoby konsekwentne. 

Jednocześnie, osoby nam życzliwe będą nas wpierały w chwilach zwątpienia i przypominały,
czemu osiągnięcie tego celu jest dla nas ważne. Jednak nie zrobią tego, jeśli nie będą od nas
wiedziały, co zamierzamy osiągnąć!

KROK 5 - ZOBOWIĄZANIE

KROK 6 - DZIAŁAJ

Małymi krokami, wypróbowuj się. Podejmuj działania i obserwuj w tym siebie.

      Wczuwaj się w siebie – czy masz z tego frajdę? 

      Czy gdybyś odjęła stres związany z wykonywaniem tego po raz pierwszy, gdybyś
odjęła przejmowanie się innymi – chciałabyś to dalej robić? 

      Czy realizuje to Twoje wartości?

KROK 7 - OTWIERAJ SIĘ na nowe możliwości i ponowne
próby, pomimo obaw o porażkę

W chwilach upadku, zwątpienia, bądź swoim najlepszym przyjacielem, okazuj sobie
współczucie (self-compassion). Nie, nie staniesz się egoistką. Nie bój się o innych – nie
ucierpią na tym. 
Wprost przeciwnie. Ty dasz sobie to, na co zasługujesz, czego być może nie otrzymujesz z
otoczenia. Wsparcie, ciepło, zachętę, rozumienie. Czyli wszystko to, co pozwala odważnie
żyć, osiągać cele i być spełnionym człowiekiem! 

Jednocześnie, dając sobie prawo do samorealizacji i szczęścia – uszczęśliwisz innych. 
Już teraz zastanów się, jak wpłynie na Twoje otoczenie fakt, że zrealizujesz swoje cele?
Jak wpłynie to na tych, którzy Cię kochają i dobrze Ci życzą? (Bo resztą zwyczajnie nie
warto się przejmować).
Jeśli czujesz, że potrzebujesz pochylić się nad zagadnieniem self-compassion i zacząć
rozwijać w sobie tą postawę, pamiętaj, że teraz jest szansa na dołączenie do III edycji
mojego kursu on-line: „SPokojnie, to tylko emocje” na bazie terapii ACT gdzie
możesz popracować nad tym, z moim wsparciem (KLIK)

https://www.pawlinska.com/kurs-on-line-dla-wwo-spokojnie-to-tylko-emocje/


"Jestem teraz tutaj, akceptując to, jak się czuję i zauważając swoje myśli;
wciąż robiąc to, na czym mi zależy."
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JESTEM
 

Zwróć uwagę, czy nie jesteś pod wpływem jakichś niesprzyjających samoopisów 
(przekonań na swój temat, oczekiwań wobec siebie itd.) 

Nie utrzymuj problematycznych myśli na swój temat, w które wierzysz.

TUTAJ TERAZ
 

Skup swoją uwagę na tym, co robisz. Dostrzegaj co się dzieje tu i teraz. 
I zamiast wikłać się w wydarzenia nie będące w Twoim obecnym obszarze wpływu, 

skup się na tym, co możesz zdziałać, co jest istotne dla Twoich działań.

AKCEPTUJĄC
 

Pozwól sobie poznać wszelkie emocje, które masz, bez próby ich  kontrolowania 
i ograniczania. Bądź gotowa po prostu mieć te uczucia podczas konsekwentnego dążenia 

na przód z działaniami realizującymi Twoje wartości.

ZAUWAŻAJĄC
 

Przygotuj się, aby po prostu zauważyć myśli, które pojawiają się podczas realizacji działań
realizujących Twoje wartości. Puść te myśli, jeśli nie są pomocne. 

Traktuj rozpraszające myśli jak odłączone /niezależne od działania, decydując się na dalsze 
 działanie w znaczący sposób (oparty o wartości).

ROBIĄC
 

Lista Twoich celów (opartych o Twoje prawdziwe Ja i wartości - patrz wcześniejsze punkty):
...

NA CZYM MI ZALEŻY
 

Wartości osobiste: Opisz swoją motywację do angażowania się w wybrane działania 
i dlaczego dążysz do zmian i celów, jakie sobie określiłaś:

...

KROK 8 - W trakcie działania, w chwilach wymagających decyzji / w chwilach
zwątpienia / spadku motywacji – pamiętaj, by korzystać z formułki heksafleksu ACT:



Mam nadzieję, że poprzez ten ebook podałam Ci kilka
pomocnych pomysłów, jak używać narzędzi terapii
ACT w pracy z problemami motywacyjnymi, 
w trakcie realizacji wymarzonych celów.

Wierzę także, że zapoznasz się z moją ofertą i, 
w zależności od swoich potrzeb, dokonasz najlepszego
dla siebie wyboru, w kwestii ewentualnego, dalszego
rozwoju.
Być może będę mogła wspierać Cię jeszcze w tym
roku w rozwijaniu Twojej reaktywności
emocjonalnej?

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań możesz do
mnie pisać poprzez formularz kontaktowy na:
www.pawlinska.com 

Pozdrawiam Cię serdecznie,
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Zakonczenie-


