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Celem tego ćwiczenia jest pomoc w zidentyfikowaniu Twoich przekonań, a także tego, jak 

wpływają one na Twoje życiowe osiągnięcia. Szczególnie w aspekcie rozwoju zawodowego, 

realizacji Twojego potencjału.  

Ćwiczenie podzielone jest na kilka etapów. 

Etap 1: Zastanów się nad wszelkim przekonaniami, jakie masz odnośnie siebie, Twojej 

pracy, Twojego potencjału, Twojego podejścia do aspektów zawodowych. W załączonej 

poniżej tabelce wpisuj każde przekonanie w osobnym wierszu. Jeżeli nie starczy Ci wierszy, 

to dorysuj swoje własne. To, co jest tutaj bardzo ważne, to to, aby się nie ograniczać. 

Pozwolić wszelkim myślom, przekonaniom wpadać do głowy. Aby uruchomić Twój proces 

myślenia podaję Ci kilka przykładów przekonań. Im również się przyjrzyj! Ważne, abyś 

bardzo szczerze, dla siebie, spisał/a swoje przekonania. Potem przyjrzymy się im w 

kolejnych etapach. 

Etap 2: W drugim etapie oceń jak mocno wierzysz w to przekonanie. Przyznaj sobie oceny 

od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że bardzo słabo się z tym zgadzasz, a 10 że bardzo mocno się z 

tym zgadzasz.  

Etap 3: Teraz oceń w skali od 1 do 10, na ile to przekonanie wspiera Cię w Twojej drodze 

odnalezienie tego, co chcesz robić w życiu, a potem w zbudowaniu planu, aby to osiągnąć. 

Ocena 1 oznacza bardzo niską ocenę, czyli całkowicie Cię NIE WSPIERA to przekonanie. 

Ocena 10 oznacza bardzo wysoką ocenę czyli w ogromnej mierze cię WSPIERA to 

przekonanie. Bądź ze sobą bardzo szczera/y.  

Co więcej zachęcam Cię, aby też spojrzeć na to z jeszcze innej perspektywy. Może spytaj 

kogoś innego w jakim stopniu jego czy jej zdaniem to może wspierać lub przeszkadzać w 

realizacji potencjału, podążania własną ścieżką. 

Etap 4: Z listy wszystkich przekonań wybierz 3 przekonania, które Twoim zdaniem w 

największym stopniu mogą przeszkadzać Ci w odnalezieniu tego, co chcesz robić w życiu i 

budowaniu planu. 

Jeżeli będziesz mieć potrzebę zmiany więcej niż 3 przekonań, to oczywiście możesz to 

zrobić, ale dopiero po około 1 miesiącu. Proszę, abyś na tym etapie pracował/a tylko nad 3 

przekonaniami. 
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Przekonanie Ocena - etap 2 Ocena – etap 3 

Odnalezienie swojej drogi to znalezienie 

tego jednego, jedynego które da mi pełną 

satysfakcję. 

  

Poszukiwanie tego, co chcę robić w życiu, 

to poszukiwanie odpowiedzi na to, jaki 

zawód powinienem/powinnam wybrać. 

  

Jak raz odkryję co chcę robić w życiu, 

zacznę to robić, to już zawsze będę w tym 

szczęśliwa/y. 

  

Jeśli chcesz naprawdę cieszyć się tym, co 

robisz, załóż własną firmę. 
  

Jak już odnajdę, co chcę robić w życiu, to 

teraz będzie mi łatwiej w życiu, bo wiem 

czego chcę… 

  

Wierzę, że każdy jest stworzony do tego, 

aby w pełni realizować swój potencjał. 
  

Wierzę, że mam bardzo duży potencjał w 

sobie. 
  

Uważam, że każdy ma swoje unikalne 

talenty. 
  

Uważam, że praca nie jest najważniejszym 

obszarem życia i nie należy poświęcać jej 

za dużo uwagi. 

  

Praca to jest moje źródło utrzymania 

dzięki któremu realizuję swoje hobby, 

pasje. 

  

Praca to moje powołanie, bardzo ważny 

aspekt mojego życia. 
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W Polsce nie ma firm, w której można 

realizować swoje pasje. 
  

Uważam, że jak się chce to można nawet 

na etacie realizować swoje pasje. 
  

Nie uważam, że mam jakieś szczególne 

talenty, które odróżniają mnie od innych 

ludzi. Nie jestem w niczym wyjątkowy/a. 

  

Nie jestem konsekwentny/a.   

Nie potrafię stawiać sobie celów.   

Nie wiem co chcę robić w życiu.   

Marzenia są dla marzycieli. Ja jestem 

realistą. 
  

Nie ma wystarczająco dużo pewności 

siebie, porównując też siebie do innych. 
  

Pasja pasją, ale nie da się na niej zarobić.   

To firma w której pracuję powinna 

zaplanować moją ścieżkę kariery. 
  

Mój rozwój w firmie zależy głównie od 

mojego menedżera. 
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