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Ludzie często rozpoczynają kolejne lata, stawiając sobie setki postanowieo, które w krótkim czasie i tak zaniedbują. Kooczą rok z wielkimi 
rozliczeniami i pretensjami do siebie. Ważniejsze od kolejnych postanowieo jest zrozumienie dlaczego te poprzednie „nie wypaliły”. Dlaczego 
może się tak dziad? 

Zidentyfikuj swój powód niepowodzeo i posłuż się receptą dostosowaną do niego. 

Dlaczego moje postanowienia nie działają 
1 2 3 4 5 

Stawianie sobie 
nierealistycznych 

oczekiwao 
 

Stawianie sobie celów 
bez ustalenia jasnych, 
konkretnych planów 

działania z konkretnymi 
terminami wykonania 

 

Stawianie sobie zbyt wielu 
oczekiwao , brak czasu na 

odpoczynek, bycie sobą, 
radośd życia 

 

Stawianie sobie celów, które nie są 
OSOBIŚCIE WAŻNE, a więc nie 
motywują. Jedni stawiają sobie 
cele z przyzwyczajenia, bo tak 

trzeba. Inni w swoich planach za 
bardzo sugerują się zdaniem 

innych, powinnościami, tym co 
modne, tym, jaki plan mają na nas 
inni ludzie i jakie inni ludzie mają 

oczekiwania (nie licząc się ze 
swoimi potrzebami) 

Plany działania nie 
uwzględniają 

trudności, które 
pojawią się w 

realizacji celu. 
 

 



 
 

Co z tym zrobid? 
1 2 3 4 5 

Za każdym razem, 
gdy postawisz 

sobie „cel” 
zastanów się czy 

jest to cel czy 
raczej życzenie? 

Jak go osiągniesz? 
Na ile jest 

prawdopodobne, 
że to się uda? Jeśli 

jest to życzenie, 
zastanów się jak 

przeformułowad je 
na realistyczny 

cel.  

Ustal jasny plan działania. Lepiej 
jest mied mniej celów, ale 

zaplanowad jak je osiągniesz niż 
dużo chcied, ale niczego nie 

osiągad. Ustal czego potrzebujesz, 
aby cel osiągnąd, kto Ci w tym 
pomoże. W jakie dni o jakich 

godzinach będziesz wdrażad te 
działania. Co jeśli pojawią się 

przeszkody? Po czym będziesz 
poznawad, że idziesz w dobrą 

stronę, a po czym, że nie 
przybliżasz się do celu. 

Wizualizuj drogę do celu, 
wyobrażaj sobie jak to będzie. 

Zastanów się co jest dla Ciebie 
NAPRAWDĘ WAŻNE. Na czym 

chcesz się skupid. Odrzud cele 
które nie są naprawdę ważne. 

Gdy najdzie Cię pokusa, by 
wymagad od siebie zbyt wiele, 

przypomnij sobie wszystkie 
niezaplanowane wydarzenia, 
które stanęły niespodziewanie 
na przeszkodzie. Spodziewaj 
się niespodziewanego. Ono i 

tak się wydarzy. W obszarach 
planów uwzględnij czas na 

nic-nie-robienie, 
odpoczynek, na to by zwolnid. 
Traktuj ten czas jako równie 

ważny jak każdy inny. 

Przed zapisaniem celów 
zapisz na osobnej kartce twoje 

najważniejsze wartości. Gdy 
zapiszesz cele zastanów się 

kto z Twojego otoczenia 
najbardziej zyska na ich 

realizacji. Jeśli cele są zbyt 
podporządkowane pod 

zadowolenie konkretnych 
osób zastanów się na ile 

zbliżają Cię one do twoich 
wartości.  

Jeśli stawiasz sobie cele, bo tak 
trzeba albo dlatego, że taka 
moda panuje – skup się na 

wartościach, nie na celach.  

Kiedy masz już 
plan działania 

przyjrzyj mu się i 
wypisz 

przeszkody i 
trudności, które 

mogą się pojawid. 
Do każdej z 

trudności dopisz 
rozwiązania lub 
zastanów się nad 

modyfikacją 
całego planu. 

 

 



 
 

Pamiętaj, że rozsądnie postawione cele uwzględniają  różne obszary życia 

 Cele na 2020  
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