
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIZEN YOURSELF 
WYZNACZAJ CELE METODĄ MAŁYCH KROKÓW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AUTORCE 

 

Anet[ W\tor jest p[sjon[tk\ filozofi d[lekiego wschodu. Trenerem rozwoju 

osobistego i z[wodowego. Poprzez szkoleni[ pom[g[ re[lizow[ć cele z[równo 

z[wodowe j[k i osobiste. Szkoli zgodnie z metod\ m[łych kroków K[izen. W 

jej warsztatach i kursach uczestniczyło już pon[d 1000 osób. Jest [utork\ 

projektu Kobieta w Biznesie.  

Swoim n[st[wieniem motywuje do zwiększ[ni[ efektywności, ulepsz[ni[ 

swojego życi[. Mobilizuje do pr[cy n[d sob\ i swoimi cel[mi. 

 

www.kobietawbiznesie.pl 

www.anetawator.com 

 

 

http://www.kobietawbiznesie.pl/
http://www.anetawator.com/


Być może coś Cię boli. Być może wiesz, że możn[ coś ulepszyć w Twoim życiu, 

coś z[kończyć, rozwi\z[ć? Być może k[żdego dni[ nosisz się z z[mi[rem 

wprowadzenia zmiany w życiu. A może już się nie nosisz, bo przest[ł[ś wierzyć 

że możesz to osi\gn\ć. Sk[z[n[ n[ życie które Cię NIE s[tysf[kcjonuje, n[ 

figurę któr[ Ci się NIE podob[, n[ zwi\zek w którym NIE jesteś szczęśliw[ lub 

koch[n[, n[ pr[cę z której nie jesteś z[dowolon[, n[ życie w którym nie jesteś 

spełnion[? Przest[ł[ś już n[wet m[rzyć, bo po co, skoro rzeczywistość jest 

sz[r[, ponur[, ludzie s\ złośliwi i w ogóle nie jest dobrze. Nie jesteś szczęśliw[, 

choć ud[jesz że jesteś. Ud[jesz przed innymi, ud[jesz przed s[m\ sob\. A jeśli 

nie ud[jesz, to z[pewne s[m[ jesteś swoj\ n[jwiększ\ przeszkod\ n[ drodze 

do swoich ukrytych celów, d[wno z[pomni[nych m[rzeń. Bo przecież co, jeśli 

Ci się nie ud[? Co, jeśli poniesiesz por[żkę? 

 

Nie w[rto, nie potr[fię, nie umiem, mnie się nie uda – słyszę często. T[k 

bardzo mnie to boli.. 

 

Ob[wi[my się innych ludzi, Ob[wi[my się skrzywdzeni[ i odrzuceni[.. Lęk 

powoduje br[k dzi[ł[ni[. Br[k dzi[ł[ni[ powoduje br[k rezult[tu, [ ten 

powoduje br[k wi[ry w siebie. W konsekwencji s[mi jesteśmy swoim 

n[jwiększym wrogiem, krzywdzimy siebie, odrzuc[my możliwość w[lczeni[ o 

szczęście. 

 

Żyjemy życiem w którym nie jesteśmy sob\. Żyjemy życiem w którym nie 

chcielibyśmy być. Boimy się innych [ s[mi jesteśmy sobie n[jwiększ\ szkod\, 

swoim n[jwiększym wrogiem. 

H[lo, Drodzy, t[k nie musi być. K[żdy człowiek dost[ł w prezencie od Bog[ 

woln\ wolę, dyscyplinę, [ przede wszystkim swój wł[sny, osobisty MÓZG. 

 

Pomyśl przez chwilę: 

 

J[k będziesz się czuć, kiedy Twoj[ wi[r[ w siebie pozwoli Ci góry przenosić? 

Kiedy twoj[ wytrw[łość i determin[cj[ spr[wi że prędzej czy później 

osi\gniesz k[żdy z[mierzony cel? 

Kiedy Twój entuzj[zm i wi[r[ w innych spr[wi że ludzie będ\ do Ciebie lgn\ć 

niczym do kont[ktu w którym możn[ podł[dow[ć b[terię? 

Ter[z poproszę Cię o jedn\ rzecz, o to [byś był szczery, n[pr[wdę szczery, [le 

s[m ze sob\. B\dź szczery s[m ze sob\ i powiedz do siebie w środku, co jest 

n[jwiększym pr[gnieniem twojego serc[? Zost[wi[j\c wszystkie spekul[cję i 

c[ły ten br[k wiedzy i wi[ry z[ sob\, pomyśl j[k twoje serce oczyszcz[ się z 

c[łego bólu, z c[łego cierpieni[, zob[cz j[k przeb[cz[sz wszystkim którym 

z[wsze chci[ł[ś przeb[czyć, zob[cz j[k przeb[cz[sz s[memu sobie, że nie 



wierzył[ś w siebie, ze robiłeś to co nie było dl[ Ciebie dobre, że sk[zyw[łeś się 

na cierpienie i ból, że wyniszcz[łeś s[mego siebie. Zob[cz to i poczuj 

przeb[czenie, wyb[cz to sobie mówi\c przepr[sz[m siebie z[ to wszystko. 

Zob[cz j[k c[ły ból odchodzi, [ w jego miejsce poj[wi[ się czystość, bosk[ 

energi[, przeb[czenie i wdzięczność. Pop[trz j[k jesteś sobie wdzięczny z[ 

wszystko co m[sz, z[ wszystko co zdobył[ś/łeś, z[ wszystko co spr[wi[ 

miłość, r[dość, s[tysf[kcję, z[ c[łe to dobro. Pop[trz głęboko i powiedz sobie 

dziękuje, powiedz sobie koch[m Cię, potr[ktuj się choć n[ chwilę j[k swego 

najlepszego przyj[ciel[, w końcu któż inny j[k nie ty s[m mógłbyś nim być? 

 

I ter[z widz\c t\ czystość, widz\c t\ dobroć, widz\c t\ uczciwość, b\dź szczery 

w stosunku do siebie i powiedz, co jest n[jwiększym pr[gnieniem twojego 

serca? 

Czy mógłbyś obiec[ć sobie, s[memu sobie, że spróbujesz zre[zlizow[ć ten cel? 

Lub jeśli już go m[sz, pr[cow[ć n[d nim k[żdego dni[ by st[w[ł się 

doskon[lszy, lepszy, by t[ miłość, jeśli o niej pomyśl[łeś pogłębi[ł[ się? 

Nikt nie jest lepszy [ni m\drzejszy od Ciebie w kwestii Twojego życia i Twoich 

celów, zdecyduj się n[ coś godnego Ciebie. 

Jeżeli to co n[pis[ł[m choć w m[łym stopniu zmotywow[ło Cię do dzi[ł[ni[, 

ten ebook jest dl[ Ciebie. Dowiesz się z niego dl[czego w[rto wyzn[cz[ć cele 

or[z j[k to robić. Pozn[sz n[jb[rdziej efektywne metody wyzn[cz[ni[ celów i 

powody dl[ których jeszcze tego nie robił[ś/łeś. 

Powodzeni[ i efektywności, 

Do dzieł[! 

 

 

 



 

 

 

Przed podjęciem dzi[ł[ni[ i wyzn[cz[ni[ celów w[rto z[st[nowić się j[kiego rodz[ju cele chcesz 

zre[lizow[ć i j[k[ metod[ będzie dl[ Ciebie n[jlepsz[. 

3 RODZAJE CELÓW OSOBISTYCH 
K[żdy z n[s m[ j[kieś cele, z c[ł\ pewności\ Ty również. Być może chcesz 

rzucić p[lenie, schudn\ć lub przytyć, lepiej wygl\d[ć, b\dź z[cz\ć ćwiczyć. Być 

może pr[gniesz z[r[bi[ć więcej, zmienić pr[cę b\dź z[cz\ć nowy biznes. Nie 

k[żdy jedn[k wie j[k te cele re[lizow[ć, [by je zre[lizow[ć. A przede 

wszystkim j[k z[cz\ć? 

Wprow[dz[j\c tem[t z[cznijmy od opis[ni[ 3 głównych rodz[ji celów 

osobistych. Jednym z trzech n[jw[żniejszych celów życiowych, które sobie 

wyzn[cz[my jest n[sz[ osobist[ efektywność tj. zmi[n[ n[wyków 

żywieniowych, rzucenie p[leni[ b\dź sport. Kolejnym s\ cele zwi\z[ne z 

rel[cj[mi tj. budow[nie długotrw[łych zwi\zków, szuk[nie miłości, budow[nie 

f[jnej, s[tysf[kcjonuj\cej rel[cji z drug\ osob\. Trzeci rodz[j to cele biznesowe 

– z[r[bi[ć więcej, zmienić scieżkę k[riery, czy wytyczyć cele biznesowe.  

Wbrew pozorom cele dotycz\ce efektywności osobistej nie s\ 

najpopul[rniejsze. B[d[ni[ n[ tem[t przedsiębiorczości kobiecej pok[zuj\, że 

n[jczęściej wyzn[cz[ne przez kobiety cele z[wodowe dotycz\ k[riery i 

fin[nsów or[z rel[cji, głównie rodziny. 

Jedn[k oprócz wyzn[cz[ni[ celów chci[ł[bym, żebyś uświ[domił sobie, że 

warto je re[lizow[ć.  

J[k to zrobić? Cele możesz re[lizow[ć n[ różne sposoby, jedn[k, [by osi\gn\ć 

swój cel w[rto re[lizow[ć je metod\ m[łych kroków KAIZEN.  

 
 
 
 
 

Nikt nie jest lepszy i mądrzejszy od Ciebie w kwestii  

Twojego życia i Twoich celów. 

Ograniczenia wynikają tylko z naszych ograniczonych poglądów. 

Sami tworzymy naszą rzeczywistośd swoimi myślami ograniczamy 

siebie –  zupełnie niepotrzebnie. 



 
CZYM JEST KAIZEN? 

 

 

J[poni[ podziwi[n[ jest z[ doskon[le zorg[nizow[ne społeczeństwo, które po 

z[kończeniu wojny zmieniło c[łkowicie swoj\ filozofię. Produkty j[pońskiego 

przemysłu podbiły niem[l c[ły świ[t. W czym tkwi t[jemnic[ sukcesu? 

Skł[dowych t[kiego sukcesu jest wiele: pr[cowitość, d\żenie do doskon[łości 

i, umiejętność pr[cy w zespole. Jest też coś co st[nowi siłę n[pędu dl[ tych 

procesów – to Kaizen, filozofia, której j[pońscy producenci z[wdzięcz[j\ swoje 

zwycięstwo. Stosuj\ j\ n[jwiększe firmy motoryz[cyjne z Kr[ju Kwitn\cej 

Wiśni, t[kie j[k Toyot[, Hond[ czy M[zd[, j[k również zn[ni producenci 

elektroniki, np. Sony. 

K[izen może pomóc Ci w re[liz[cji kilku kluczowych zmian: 

˗ W uzyskaniu upragnionej figury 

˗ W rzuceniu palenia 

˗ W budow[niu długotrw[łych rel[cji, zwi\zku, p[rtnerstw[ 

˗ W zbudow[niu firmy, zbudow[niu efektywnego zespołu 

˗ W zbudowaniu najlepszej wersji siebie 

˗ W usunięciu niszcz\cych przekon[ń które odsuw[j\ Cię od celów 

˗ W osi\gnięciu sukcesu n[ k[żdej pł[szczyźnie życi[ 

˗ W zbudowaniu najlepzej wersji siebie 

 

 

 



 

 

 

 

 

Myśl\ przewodni\ K[izen jest ci\głe ulepsz[nie życi[ we wszelkich [spekt[ch. 

To przede wszystkim nieust[nn[ popr[w[ wyd[jności, m[ksym[ln[ elimin[cj[ 

m[rnotr[wstw[ or[z skuteczne rozwi\zyw[nie wszelkich problemów. To nie 

tylko sposób myśleni[ i z[rz\dz[ni[, [le t[kże odpowiedni[ metod[ 

komunikow[ni[ się. J[k bowiem wprow[dz[ć uspr[wnieni[, jeśli nie m[ 

możliwości dobrego porozumieni[? 

 

CZYM NIE JEST KAIZEN? 
 

K[izen nie jest metod\ innow[cyjn\, któr[ dzi[ł[ n[tychmi[st. Do re[liz[cji 

celów metod\ m[łych kroków potrzebujesz konsekwencji, cierpliwości i wi[ry 

w samego siebie.  

Gdy ryb[k łowi ryby, nie spr[wdz[ co  chwile czy coś zł[p[ł – cierpliwie czeka. 

Rolnik nie sprawdza zasianych nasion co 5 minut – cierpliwie czeka. 

Kaizen uczy jednego, abyś k[żdego dni[ popr[wi[ł się chociaż odrobinę. 

Pomyśl j[ki m[sz cel i j[ki jeden m[ły krok możesz zre[lizow[ć dzisi[j, [by 

uł[twić sobie re[lizow[nie celów?  

Przykł[dowo w n[wi\z[niu do celów zwi\z[nych z efektywności\ osobist\ 

jeśli chcesz z[cz\ć bieg[ć, nie z[czyn[j z dni[ n[ dzień bieg[ć godzinę dziennie. 

T[k duży cel, bez przygotow[ni[ jest j[k skok n[ głębok\ wodę, co ozn[cz[ 

b[rdzo duże pr[wdopodobieństwo, że celu nie ud[ Ci się zre[lizow[ć. 

Pon[dto, jeśli ud[ Ci się bieg[ć przez 60 minut z[kw[sy spowodow[ne sł[b\ 

kondycj\ spr[wi\, że porzucisz swój cel. Metod[ KAIZEN w tym oto 

konkretnym przyp[dku z[kł[d[ pl[now[nie i dzi[ł[nie m[łymi krok[mi. 

Z[pl[nuj, że z[ miesi\c będziesz bieg[ć 1 h dziennie i wypisz j[kie m[łe 

z[d[ni[, m[łe kroki możesz dziś wykon[ć, [by zre[lizow[ć ten cel. Możesz 

rozpocz\ć od 5 minut biegu i z dni[ n[ dzień bieg[ć kilk[ minut dłużej. T[k 

rozpl[now[ne kroki będ\ ł[twiejsze do zre[lizow[ni[, [ co z[ tym idzie – jeśli 

ud[ Ci się przebiec z[pl[now[ne kilk[ minut, wzrośnie Twoj[ motyw[cj[ do 

wytrw[łego dzi[ł[ni[.  

Metodę tę możesz wykorzyst[ć w k[żdej dziedzinie życi[ gdzie pl[nujesz 

zmi[ny. Np. podcz[s rzuc[ni[ p[leni[. Wyst[rczy, że z dni[ n[ dzień z[czniesz 

odzwycz[j[ć org[nizm. M[łymi krok[mi, z[cznij p[lić 1 p[pieros[ mniej, b\dź 

z[cznij g[sić p[pieros[ nie dop[l[j\c go do końc[. Z pocz\tku trudne będzie 

Wszystko co robisz należy zacząd od siebie, ponieważ jeśli jeszcze 

nie osiągnąłeś swoich celów, oznacza to, że nie jesteś jeszcze tą 

osobą która może to osiągnąd. Nie masz tej wiedzy i umiejętności, 

które pomogą ci zrealizowad cele. 



wyrzucenie niedop[lonego p[pieros[, jedn[k z cz[sem i wytrw[łości\ i 

konsekwencj\ w dzi[ł[niu dojdziesz do momentu gdy wyst[rczy Ci kilk[ 

z[ci\gnieć, [ż w końcu przest[niesz potrzebow[ć nikotyny by norm[lnie 

funkcjonow[ć. 

W budow[niu długotrw[łych rel[cji w zwi\zku i p[rtnerstwie post[w n[ m[łe 

komplementy tj. ‘koch[nie ł[dnie dziś wygl\d[sz’, ‘sk[rbie b[rdzo sm[kow[ł[ 

mi kol[cj[, któr\ wczor[j przygotow[łeś ’, ‘ł[dnie wygl\d[sz w tej koszuli’. Nie 

musisz drastycznie zmieni[ć swojego z[chow[ni[ względem p[rtner[ z dni[ n[ 

dzień. Post[w n[ m[łe kroki, m[łe komplementy, które k[żdego dni[ wpłyn\ 

pozytywnie n[ W[sz zwi\zek. Spójrz n[ zwi\zek j[k n[ ognisko, które gdy 

z[czyn[sz wyzn[cz[ć cele p[li się od ilości motyw[cji, któr\ m[sz. Z cz[sem 

jedn[k motyw[cj[ sp[d[ i [by się nie wyp[lił[, trzeb[ dorzuc[ć do ogniska. Tak 

s[mo jest ze zwi\zk[mi, dorzuc[j do odnisk[ komplementy, czułość i troskę, [ 

to spr[wi, że będziecie chcieli być n[jlepsz\ wersję siebie dl[ P[rtner[. 

W celach  biznesowych tj. zbudowanie firmy czy zbudowanie efektywnego 

zespołu z[cznij od dow[rtościow[ni[ swojego zespołu. Pyt[j ich co możesz 

ulepszyć w funkcjonow[niu firmy, [by mieć większe zyski? Co zrobić, [by być 

n[jlepszym w swojej br[nży? Bierz pomysły od wszystkich, pyt[j swoich 

pr[cowników o zd[nie, poniew[ż k[żdy z nich p[trzy n[ dzi[ł[nie Twojej firmy 

z zupełnie innej perspektywy. Ich zd[nie jest b[rdzo w[żne, poniew[ż pozwoli 

Ci z[uw[żyć błędy, których do tej pory nie widzi[łeś, b\dź nie uzn[w[łeś z[ 

błędy. 

 

DLACZEGO NIE REALIZUJESZ SWOICH CELÓW? 
 

Czy wiesz, że 80% społeczeństw[ nie wyzn[cz[ celów? Dl[czego? Przecież 

cele to podst[w[ wysokiego poczuci[ wł[snej w[rtości. Pon[dto tę metod\ 

stosuj\ t[kie m[rki j[k Toyot[, M[zd[, Hond[ czy Sony.  

Według Thomas’a C. Corley’a - „Rich habits – the daily success habits of 

wealthy individuals”: 

80% bogatych posiada nastawienie na konkretne cele w porównaniu do 12% biednych 

81% bogatych codziennie wykonuje listę zadań do zrobienia w porównaniu do 9% biednych 

67% bogatych spisuje swoje cele w porównaniu do 17% biednych 

1 krok, który musisz wykon[ć to uświ[domienie sobie j[kie m[sz cele i 

dl[czego jeszcze ich nie zre[lizow[łeś. Zadaj sobie pytanie. 

˗ Dl[czego jeszcze nie zre[lizow[ł[m/łem swoich celów? 

˗ Co mnie ogranicza? 

 

 



Jeżeli szukasz teraz wymówek przybliżę Ci kilka najpopularniejszych 

powodów, dlaczego ludzie nie realizują swoich celów. 

˗ Nie m[j\ świ[domości o przyd[tności wyzn[cz[ni[ ich 

˗ Nie wiedz\ j[k je re[lizow[ć 

˗ Nie m[j\ [mbicji i spir[cji 

˗ Brak im wiary w siebie 

˗ S[mi nie wiedz\ czego chc\ 

˗ Podd[j\ się 

 

Wypisz wszystkie wymówki, ograniczające Cię zachowania i pozbądź się ich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nasza ludzka wspaniałośd nie leży tak bardzo w możliwości 

zmienienia świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmienienia 

samych siebie.” Mahatma Gandhi 
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Przybliżę Ci pewną anegdotę, która być może uświadomi Ci powód Twoich wymówek. 

Wyobr[ź sobie dw[ m[łzeństw[, które mieszk[j\ w jednym mi[steczku. Pierwsze m[łżeństwo strasznie 

się kłóci, wyrzuty typu ‘do niczego się nie n[d[jesz’, ‘nic nie potr[fisz’ s\ n[ porz\dku dziennym. Drugie 

m[łżeństwo z kolei b[rdzo się koch[, odnosi się do siebie z sz[cunkiem, kultur\ i wdzięczności\. 

Kobiet[ w pierwszego m[łżeństw[ k[z[ł[ więc mężowi spr[wdzić j[k drugie m[łżeństwo d[je r[de żyć 

w zgodzie, przekon[n[, że niemożliwym jest [by nigdy się nie kłócili. M\ż z[kr[dwszy się pod okno 

drugiego m[łżeństw[ z[uw[żył, że kobiet[ poleruje w[zon, n[gle jedn[k z[dzwonił telefon, więc 

kobieta pobiegł[ go odebr[ć odkł[d[j\c w[zon n[ róg stołu. M\ż usłysz[wszy telefon, również z[cz\ł 

biec by go odebr[ć, nie wiedz\c, że do telefonu podbiegł[ żon[. Niestety spiesz\c się do słuch[wki 

zrzucił leż\cy n[ rogu stołu, w[zon.  

M\ż z pierwszego m[łżeństw[ us[tysf[kcjonow[ny, spodziew[ się [w[ntury. Jedn[k niespodziew[nie 

kobieta z drugiego m[łżeństw[ z[czyn[ przepr[sz[ć męż[, że t[k niezd[rnie odłożył[ w[zon i to jej 

win[, że zost[ł stłuczony. N[ to m\ż, że to jego win[, poniew[ż mógł być b[rdziej ostrożny spiesz\c się 

do telefonu. 

M\ż z pierwszego m[łżeństw[ zd[j\c rel[cję żonie opowi[d[. U nich k[żdy jest winny, [ u n[s wręcz 

przeciwnie nikt nie jest winny i z[wsze k[żdy m[ r[cję. 

Z[st[nów się więc, czy u Ciebie w życiu również t[k jest? 

Czy obwiniasz o swoje nieszczęście innych ludzi? 

Jeśli jedn[k Twoj[ motyw[cj[ jest większ[ niż ochot[ n[ szuk[nie wymówek 

z[st[nów się j[k możesz zre[lizow[ć swój cel? Gw[r[ntuję Ci, że jeżeli 

z[piszesz sobie swój cel [utom[tycznie z[st[nowisz się j[k go zre[lizow[ć, [ to 

pierwszy krok do celu. 

W[rto jedn[k p[mięt[ć o tym j[k go z[pis[ć.  

Konkretnym celem nie jest:  

˗ Z[cznę bieg[ć. 

˗ Schudnę. 

Konkretnym celem jest: 

˗ Dziś w[żę 80kg, [le z[ miesi\c będę w[żyć 58kg. 

˗ Dziś z[cznę od 5 minut biegu, [le z[ tydzień będę bieg[ć 25 minut 

dziennie. 

Możesz z[pis[ć sobie również j[kie z[d[ni[ wykon[sz, [by zre[lizow[ć swój 

cel or[z notow[ć co czujesz po wykon[niu swojego pl[nu. 

˗ Codziennie będę bieg[ć 5 minut dłużej, [by z[ tydzień bieg[ć przez 35 

minut. 

˗ Jestem dumn[, że przebiegł[m 10 km.  

˗ Czuję się lepiej, poniew[ż nie zj[dł[m dziś nic nie zdrowego. 

 



Powodem dl[ którego z[wodzisz siebie k[żdego dni[ jest f[kt, że nie wierzysz w siebie, b\dź ob[wi[sz 

się skoku n[ głębok\ wodę. Zrób co możesz, z tym co m[sz.  Zd[rz[ się, że [mbicj[ spr[wi[ iż [mbitni 

ludzie sk[cz\ n[ głębok\ wodę nie p[trz\c n[ jedn\, w[żn\ rzecz. Ludzie dl[ którcyh jesteś wzorem, 

b\dź jesteś dl[ nich w[żny skocz\ z[ Tob\. Z[st[nów się czy wł[śnie tego pr[gniesz. W[żne jest więc, 

[by re[lnie z[pl[now[ć swój cel. N[jczęściej re[lizuje się 70-90% z[d[ń z[pl[now[nych n[ konkretny 

dzień, pod w[runkiem wykon[ni[ listy z[d[ń do wykon[ni[. W k[żdy poniedzi[łek rozpisuję sobie 5 

aktualnych celów n[ n[jbliższy tydzień i rozbij[m to n[ m[łe zd[ni[. Z[chęc[m również do delegow[ni[ 

z[d[ń. Jeżeli m[sz swój zespół lub osobę, któr[ może Ci pomóc, skorzyst[j z tej możliwości. Tr[ktuj 

ludzi j[ko inwestycję i p[mięt[j – współpr[cuj z ludźmi lepszymi od siebie. Czerp z ich motyw[cji, 

wiedzy i inteligencji. Żyj w poczuciu pełni wykorzyst[nego potencj[łu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejn\ z[s[d\, któr\ wprow[dz[ K[izen jest wyrzucenie wszystkiego co Ci nie służy. N[sze życie to w 

pewnym sensie ogród i to od Ciebie z[leży j[kie kwi[ty t[m pos[dzisz. Nie unikniesz jedn[k poj[wieni[ 

się chw[stów. Chw[sty z tej perspektywy to neg[tywni ludzie, czy czynniki, które przeszk[dz[j\ Ci 

re[lizow[ć cele. Te chw[ty musisz wyrw[ć, usun\ć ze swojego życi[.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymad równowagę należy 

stale poruszad się do przodu. Jednak, aby poruszad się naprzód, 

należy stale dostosowywad się do zmieniającego się środowiska. 

Zmiana jest stałym czynnikiem na drodze osobistego rozwoju. 

Któregoś dnia trzeba odkryd własną drogę zgodną z potrzebami 

duszy, własną prawdę i nie pozwolic nikomu mowid co mamy robic z 

wlasnym zyciem 



3 postanowienia dzięki którym zrealizujesz cele. 

Ter[z przedst[wię Ci 3 post[nowieni[ dzięki którym re[liz[cj[ Twoich celów 

będzie o wiele ł[twiejsz[. K[żd[ zmi[n[ będzie tylko cz[sow[, póki nie 

postanowisz 

 To MUSI się zmienić – poniewaz nie podoba mi sie moja skór[, moja 

waga. 

 JA muszę to zmienić – jesteś źródłem mlek[, nie musisz doić innych. 

Nikt nie zrealizuje Twoich celow, nikt za ciebie nie schudnie, nikt za 

ciebie nie zarobi pieniędzy. Sam musisz to zrobic. 

 POTRAFIĘ to zmienić – fundament – przekonania. To fundament na 

ktorym budujesz swoje cele. 

 

Twoje przekon[ni[ to Twój fund[ment n[ którym budujesz swoje życie. Nie 

pozwól by był z pi[sku! 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIE 
 

Narysuj kolo i podziel je na 8 czesci. Zaznacz od 1-10 jak bardzo konkretna 

umiejetnosc jest opanowana w stopniu satysfakcjonujacym. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

UMIEJĘTNOŚCI GWARANTUJĄCE SUKCES 

w życiu osobistym i z[wodowym 

 

1. KOMUNIKACJA – jest nies[mowicie w[żn[, poniew[ż jeśli nie będziesz dzielic sie z ludźmi 

wiedz\, nie bedziesz komunikow[ć swoich w[rtosci – np. że to co sprzed[jesz jest dobre, ludzie 

nie beda wiedziec o tobie nic  

2. PRZYWÓDZTWO – Jesli chcesz odnieść sukces musisz byc liderem, musisz miec zespol osób, 

ktore m[j[ podobne cele. Z[st[nów sie j[k[ firm[ m[ podobn[ grupę klientow, [ nie jest Twoj\ 

konkurencj[ i n[wi\ż z nimi współpr[cę. Z[st[now sie kto m[ to co czego nie m[sz ty, [ b[rdzo 

chcesz to miec. 

3. POSTRZEGANIE SIEBIE – Wierzę w siebie, wiem ze mogę, ze potr[fię. Miej w sobie dużo 

pokory, czerp z wiedzy innych. Wiedz[, że nie wszystkie się umie i, że s\ osoby które osi\gnęły 

dużo wiekszy sukces jest kluczem do rozwoju. 

4. AKCEPTACJA ZMIAN – dostosowywuj sie do środowisk[, [kceptuj zmi[ny. 

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – A moze coś pójdzie nie t[k? A moze mi sie nie ud[? 

Ludzie ktorzy odnosz[ sukcesy tez popelni[j[ bledy. Chcesz osi[gn[c sukces = zwiększ ilość 

por[żek.   

6. NETWORKING – korzyst[j z k[żdej ok[zji [by pozn[w[ć innych ludzi. 

7. SPRZEDAZ – ucz innych sprzed[ży, dziel sie wiedz\. Wiedz[ to sposób n[ nieśmiertelność, 

post[r[j sie więc [by twoj[ wiedz[ był[ w[rtościow[.  

8. PRACA ZESPOLOWA – s[memu nie osi\gniesz sukcesu. Wyobr[ź sobie sukces j[ko wejście 

pod górę, gdzie stoj\ z[ Tob\ ludzie i musisz im pomóc osi\gn\ć szczyt, [le przed Tob\ tez s[ 

ludzie ktorzy to Tobie pom[g[j[ osi\gn\ć sukces. 

 

Po rozpis[niu k[żdego elementu wypisz z[d[ni[, które będziesz codziennie 

re[lizow[ć, [by dojść do punktu 10 w k[żdym polu swojego życi[. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY KAIZEN 

1. Problemy stwarzają możliwości. Szukaj ich. 

2. Bierz pomysły od wszystkich. Czego mogę nauczyd się od osoby z 

którą rozmawiam? 

3. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia, nie nad 

problemem. Jakie może byd możliwie najlepsze rozwiązanie tej 

sytuacji dla mnie? 

4. Odrzucaj ustalony stan rzeczy. Jak można zrobid to lepiej? 

5. Rozwiązuj problemy w grupie. Pytaj każdego jak rozwiązałby 

Twój problem? 

6. Stale pytaj. Jak można to ulepszyd? Jak można to usprawnid? 

7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekaj na te idealne. 

8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy. 

9. Pomyłki koryguj na bieżąco. 

10. Ulepszanie nie ma kooca – Kaizen nigdy się nie kooczy. Każdego 

dnia staraj się byd lepszym od siebie wczoraj. 

 



PAMIĘTAJ 
Do re[liz[cji celów prowdzi wiele dróg, wybierz tę, któr[ spr[wi[ Ci n[jwięcej 

s[tysf[kcji. Kiedy wykon[sz czynności opis[ne powyższej koniecznie p[mięt[j 

o n[grodzie. N[stępnie z[pisz kolejn\ listę m[łych kroków i kolejn\ n[grodę. 

Powt[rz[j do skutku, póki cel nie zostanie zrealizowany. 

Codziennie p[mięt[j o: 

˗ Wizualizacji celu 

˗ Z[pisk[ch, [firm[cj[ch uł[twi[j\cych re[liz[cję celu 

˗ Mierzeniu efektów, z[d[w[niu pyt[ń uł[twi[j\cych re[liz[cję. 

Weź odpowiedzi[lność z[ siebie, podejmuj dzi[ł[ni[, [ będziesz mieć wyniki. 

Ludzie, którzy powierz[j\ odpowiedzi[lność z[ swoje życie w cudzych ręk[ch 

m[j\ tylko i wył\cznie wymówki. Jedyn[ przeszkod[ pomiędzy tym kim jesteś, 

[ tym kim chcesz być to histori[ w któr\ wierzysz. Przest[ń k[rmić się 

wymówk[mi, przest[ń z[wodzić się k[żdego dni[. Weź swoje życie w swoje 

ręce i dzi[ł[j skutecznie. 

Dzięki potędze m[łych kroków KAIZEN n[uczysz się świ[domie z[rz\dz[ć 

sob\ i rozwi\zyw[ć k[żdy problem. Ludzie dziel\ się n[ tych którzy jedynie 

mówi\, or[z tych, którzy niez[leżnie od czynników zewnętrzynych dzi[ł[j\. Bez 

wymówek, n[rzek[ń, rozcz[row[ń. Z odw[g\ re[lizuj\ swoje post[nowieni[, bo 

wiedz\, że robi\ to JEDYNIE DLA SIEBIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeżeli potrzebujesz motywacji do działania, wsparcia w wyznaczaniu i realizacji celów bądź po 

prostu chcesz podzielid się ze mną opinią po przeczytaniu tego ebooka. Pisz śmiało. 

 

Po więcej merytorycznej wiedzy zapraszam Cię na mojego bloga www.anetawator.com 

Jeżeli potrzebujesz narzędzi, które ułatwią Ci realizację Twoich celów, odwiedź mój sklep online 

www.sklep.motiwator.com 

 

Życzę Ci efektywności i wielu sukcesów, 

Aneta Wątor 

aneta@kobietawbiznesie.pl 
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