
4 Kroki Do Kariery 
 

1. Wstęp 

Witamy w 4 krokach do sukcesu kariery –  pomogę Ci odkrywać, identyfikować i realizować karierę, 

która odzwierciedla to, kim naprawdę jesteś i co jest dla Ciebie ważne. Być może do tej pory, jak wielu 

ludzi, zostawłeś swoją karierę przypadkowi - być może powiedziałeś lub usłyszałeś, jak inni mówią: "Po 

prostu dostałem się do mojej pracy". I dla niektórych osób, działa to dobrze i jest w porządku. Jednak 

zgaduję, że czytasz to, ponieważ szukasz czegoś więcej lub innego w swojej karierze. Twoja  energia i 

poświęcenie pozwolą ci osiągnąć twój prawdziwy potencjał i być szczęśliwym w swojej pracy. Poznasz 

4 etapy samopoznania, a dzięki nowo zdobytej wiedzy i zwiększonej samoświadomości odniesiesz 

sukces w karierze. Więc idź odkrywać i odkryć właściwą karierę dla Ciebie i cieszyć się podróżą ... 

1.1 Twoja podróż składa się z 4 kroków: 

Krok 1. 

Odkrywanie 

Odkryjesz, co jest dla ciebie najważniejsze; ponownie odkrywaj swoje pasje i zainteresowania; 

zrozumiesz, jak pracować ze swoją osobowością; jak grać w swoje mocne strony i rozpoznawać swoje 

osiągnięcia. 

Krok 2. 

Wyobrażenie siebie 

Dzięki nowo zdobytej wiedzy będziesz w stanie stworzyć idealny dzień pracy, wytyczyć swoją "listę 

życzeń" dla preferowanych organizacji i środowisk pracy oraz wygenerować pulę pomysłów na karierę. 

Krok 3. 

Realizacja 

Tutaj wszystko zbierzemy razem i zaplanujemy nowe poszukiwania lepszego życia zawodowego. 

Krok 4. 

Dbałość 

W tym momencie dbamy o emocjonalną stronę zmiany kariery i dostarczamy praktyczne narzędzia, 

które zapewnią ci pewność siebie, motywację i odporność, których potrzebujesz po drodze. 

2 Krok 1 : Odkrywanie 

"Nasze życie poprawia się tylko wtedy, gdy wykorzystujemy szanse ... a pierwszym i najtrudniejszym 

ryzykiem, które możemy podjąć, to być uczciwym wobec samych siebie." Walter Anderson  

Ten pierwszy krok dotyczy odkrywania, gdzie jesteś dzisiaj i co motywuje cię do działania. Jeśli się 

obudzisz rano i nie dajesz z siebie 100% twojej energii i motywacji do kariery, prawdopodobnie nie 

znalazłeś jeszcze spełnienia lub twojego powodu "dlaczego". Wszyscy potrzebujemy przekonującego 

powodu, dla którego robimy to, co robimy - to nas porusza i napędza nasze działania. Więc jaka jest 



twoja motywacja do twoich działań? Jaki jest twój cel? Dlaczego robisz to, co robisz? Czy twój powód 

"dlaczego" zgadza się z twoimi działaniami czy jesteś na autopilocie i straciłeś z oczu to, co naprawdę 

dla ciebie ważne? W tym pierwszym kroku odpowiesz na te prowokujące pytania. Kiedy znasz swój 

powód "dlaczego", możesz dokonywać świadomych wyborów kariery, które są autentyczne - w końcu, 

jeśli zamierzasz dokonać zmiany, chcesz dokonać właściwej zmiany. Jeśli nie masz powodu, "dlaczego" 

istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz jednym z 73% ludzi, którzy są nieszczęśliwi w swojej obecnej 

pracy *. Co ciekawe, w ankiecie 42% respondentów powyżej 30 roku życia życzyło sobie spełnienia 

dziecięcych ambicji - może jesteś jednym z nich? Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu, a ten pierwszy 

krok sprawi, że będziesz myśleć w sposób, którego wcześniej nie myślałeś. Warto pamiętać, że twoja 

praca będzie wypełniać około 1880 godzin każdego roku lub w inny sposób, 32% twoich całkowitych 

godzin czuwania przed przejściem na emeryturę. Upewnij się więc, że robisz coś, co chcesz robić - nie 

marnuj cennego czasu, bo nigdy go nie odzyskasz. Ten krok pomoże ci ustalić, co chcesz robić. Kluczem 

jest zrobić to, co dla Ciebie najważniejsze - więc zaczynajmy! 

2.1 Jakie są wartości osobiste? 

"Moje zainteresowanie to przyszłość, ponieważ zamierzam spędzić tam resztę mojego życia". 

Charles Kettering 

Wartości osobiste są prawdopodobnie najlepiej rozumiane przez myślenie o rzeczach, które są dla 

ciebie naprawdę ważne lub, alternatywnie, myślenie o rzeczach, które Cię motywują, spełniają i dają 

energię i poprowadzą  Cię, byś wstać rano. Dobrym sprawdzianem, czy coś naprawdę jest dla ciebie 

tak ważne, jest obserwowanie, kiedy  sprawy nie idą dobrze, masz czystą determinację, odwagę i 

wytrwałość, aby kontynuować swoją podróż, aby osiągnąć to, co wiesz, że chcesz - czy to w twoim życiu 

ogólnie, czy w twoim środowisku pracy? Jeśli tak zrobisz i nie poddajesz się łatwo, to prawdopodobnie 

można założyć, że jest to wystarczająco ważne, aby uznać to za jedną z osobistych wartości. Wszyscy 

mamy osobiste wartości, ale możesz się zastanawiać, jak wygląda osobista wartość. Jeśli tak jest, na 

kolejnych stronach znajdziesz przykłady wartości osobistych, ale pamiętaj, że te mogą nie być twoje i 

to absolutnie w porządku. 

2.2 Po co myśleć o swoich osobistych wartościach? 

Każdy ma osobiste wartości, ale nie są to sprawy, o których z konieczności każdego dnia myślimy. 

Wartości często zasiadają w naszym nieświadomym umyśle, gdy idziemy do naszej codziennej 

działalności. Jednak wyprowadzenie ich na powierzchnię i bycie krystalicznie czystym na temat tego, 

co powoduje, że działasz, jest niezbędne przy planowaniu kariery i życia poza pracą. Widzisz, abyś był 

szczęśliwy i spełniony w swojej pracy, musisz "karmić się" rzeczami, które są dla ciebie najważniejsze, 

tak jak odnoszący sukcesy sportowiec na zaprogramowanej diecie. Powinniśmy uhonorować nasze 

najważniejsze wartości, które możemy zrobić tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że wiemy, czym one są 

i co dla nas oznaczają. Doświadczenie pokazuje, że nie wszystkie nasze osobiste wartości są lub mogą 

być spełnione w naszym życiu zawodowym, w rzeczywistości prawdopodobnie jest prawdą, że dla 

wielu z nas w danym momencie nie wszystkie nasze osobiste wartości zostaną spełnione w ogóle i to 

jest OK. Chodzi o to, aby wiedzieć, jakie są twoje osobiste wartości i wiedzieć, gdzie mieszczą się w 

twoim życiu, czy to w domu, w pracy, podczas zabawy - oczywiście będzie to krzyżowanie z pewnymi 

wartościami. Ważne jest że wiesz, jakie są twoje wartości i masz ich wystarczająco dużo w swoim życiu, 

aby zapewnić, że pozostaniesz zmotywowany większymi szansami na sukces i ostatecznie poczujesz się 

spełniony. 

2.3 Definiowanie osobistych wartości 



Rozpoznanie i zrozumienie swoich osobistych wartości jest z definicji rzeczą osobistą. Chociaż wartości 

mogą wydawać się podobne - na przykład "wolność" "autonomia" "niezależność" - będą oznaczać 

różne rzeczy dla różnych ludzi. Aby być skutecznym, gdy już wiesz, jakie są twoje wartości, musisz 

poświęcić trochę czasu, aby odkryć, co naprawdę dla ciebie znaczą - w ten sposób dowiesz się, czy są 

już w twoim życiu, czy też musisz pracować ciężej, aby je osiągnąć. . Inną rzeczą, o której należy 

pamiętać przy definiowaniu osobistych wartości jest to, że musisz być uczciwy wobec siebie - zapomnij 

o tym, co twoim zdaniem wartości powinny "należeć", ponieważ oczekują tego twoi przyjaciele, 

rodzina lub społeczeństwo. Skup się na własnych uczuciach, słuchaj swojego serca, a odkryjesz, co 

naprawdę chcę - to stworzy twój system wartości. Być może już wiesz, jakie są twoje osobiste wartości, 

a jeśli tak, to jest wspaniale, chociaż czasami warto poświęcić trochę czasu na sprawdzenie, co się 

dzieje, ponieważ z czasem nasze wartości zmieniają się, gdy nasze priorytety zmieniają się przez całe 

życie. Teraz jest dobry czas, aby otrzymać nowy notatnik, który będzie towarzyszył temu skoroszytowi, 

i poświęcisz czas na pracę przy pierwszym z wielu proponowanych ćwiczeń i zasobów, które pomogą 

ci w Twojej karierze. 

2.4 Trening 1: określ swoje osobiste wartości 

2.4.1 Część 1 

Sporządź listę swoich osobistych wartości i jeśli szukasz inspiracji do rozpoczęcia, spójrz na listę 

przykładowych wartości na kolejnych stronach. Chociaż przykłady nie mają być wyczerpującą listą, 

możesz sprawdzić, czy któryś z nich wyróżnia się dla Ciebie, czy też wymyślić inne słowa, które są 

bardziej znaczące dla Ciebie. Odpowiedzi na niektóre lub wszystkie z poniższych pytań mogą Cię 

oświecić: 

Pytania 

* Jak wygląda i brzmi spełniony dzień? 

* Co robisz, kiedy czujesz entuzjazm i pasję? 

* Bez czego nie mógłbyś żyć? 

* Co jest dla Ciebie ważne? 

* Czego potrzebujesz w swoim życiu, aby czuć się szczęśliwym i zadowolonym? 

* Co robisz, aby podnieść się po trudnym dniu - jakie wartości pokazują się? 

* Kiedy ostatnio czułeś się zdenerwowany, zły lub bez motywacji, co się działo? Jakie wartości zostały 

zhańbione? 

* Co Cię tak bardzo motywuje, że tracisz poczucie czasu, kiedy jesteś z tym związany? 

2.4.2 Przykłady wartości osobistych 

 Autentyczność 

 Autonomia 

 Poświęcenie 

 Współczucie 

 Kreatywnośc 

 Sława 

 Wolność 

 Przyjaźń 



 Ciężka Praca 

 Pomoc Innym 

 Prawość 

 Humor 

 Niezależność 

 Integralność 

 Sprawiedliwość 

 Czas wolny 

 Lojalność 

 Moja wiara 

 Otwartość 

 Porządek 

 Organizacja 

 Pasja 

 Pokój 

 Moc 

 Uznanie 

 Szacunek 

 Uznanie 

 Bezpieczeństwo 

 Duchowość 

 Tolerancja 

 Tradycja 

 Zaufanie 

 Rozmaitość 

 Rozsądek 

2.4.3. Moje wartości osobiste 

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

11.  

12.  



13. 

14. 

15. 

Kiedy masz listę od 12 do 15 wartości osobistych, sprawdź, czy którekolwiek z nich są podobne lub 

pokrywają się i można je pogrupować, aby skrócić listę. Na przykład możesz umieścić następujące 

wartości osobowe w jednej grupie: uczciwość / integralność, cel / kierunek lub innowacyjność / 

kreatywność. Staraj się, aby lista się zmniejszyła do 6 wartości osobistych, a jeśli uważasz, że jest to 

trudne, możesz zamówić je na liście priorytetów i wybrać 6 najlepszych. Nie oznacza to, że twoje inne 

wartości nie są ważne. skoncentrujemy się na możliwej do opanowania liczbie, aby osiągnąć 

maksymalny efekt. Kiedy masz krótką listę, jesteś gotowy, aby przejść do części 2 treningu. 

2.4.4 Część 2: 5 pytań 

Musisz teraz nadać znaczenie wartościom, które zidentyfikowałeś, ponieważ bez nich, skąd będziesz 

wiedział, kiedy je przeżyjesz i oddychasz nimi? Skąd będziesz wiedzieć, jakie zmiany należy wprowadzić 

w domu, pracy lub zabawie, jeśli twoje wartości nie mają żadnego związku z nimi? Korzystając z 

poniższej przestrzeni, odpowiedz na poniższe 5 pytań tak szczegółowo, jak tylko potrafisz. 

1. Co daje mi ta osobista wartość? 

Wskazówka: początkowa odpowiedź prawdopodobnie nie da ci prawdziwego znaczenia wartości, więc 

przydatnym podejściem jest zadać sobie pytanie "i co to daje" i tak dalej, dopóki nie upewnisz się, że 

masz prawdziwe znaczenie wartość. 

2. Co by się stało, gdybym nie miał tej osobistej wartości w moim życiu? 

Wskazówka: jeśli nie ma szkodliwego wpływu  brak tej wartości w twoim życiu lub nie wydaje Ci się, że 

spowoduje to jakąś pozytywną zmianę w Twoim życiu, prawdopodobnie nie jest to dla ciebie tak 

ważne, więc wyrzuć ją ze swojej listy Top 6 i pójść dalej.. 

3. Co by się stało, gdybym miał trochę lub więcej tej osobistej wartości w moim życiu? 

Wskazówka: jeśli doświadczasz pozytywnych emocji, takich jak uczucie szczęścia, motywacji, 

zadowolenia, spokoju i / lub mniejszego stresu, to prawdopodobnie najważniejsza wartość osobista 

warta dalszego rozwoju. 

4. Skąd będę wiedział, że żyję osobistą wartością? 

Wskazówka: wyobraź sobie, co będziesz robić, co zobaczysz, usłyszysz i poczujesz. Zastanów się, jak 

będziesz się zachowywać. Jeśli twoje odpowiedzi nie są tym, co sobie wyobrażałeś, zastanów się, czy 

wartość jest dla ciebie priorytetem. 

5. Jaki wpływ będą miały te osobiste wartości na moją karierę i poszukiwanie pracy? 

Wskazówka: W tym momencie możesz zauważyć, że gdy sprawdzasz swoje wartości w stosunku do 

obecnej pracy lub kariery, masz niedopasowanie - co może wyjaśniać, dlaczego jesteś gotowy na 

zmianę. 

Kiedy masz pewność, że odkryłeś znaczenie swoich osobistych wartości, możesz zrewidować listę 

według własnego uznania.  

Twoja krótka lista musi zostać schwytana, utrzymana przy życiu i widoczna. Przypomnienia wizualne 

są potężne, ponieważ wzmacniają nasze wartości - rozważ umieszczanie swoich wartości i 



umieszczanie ich na ścianie, post-it, w dzienniku, wyświetlaj jako wygaszacz ekranu, wyświetlaj je w 

telefonie komórkowym, w pocztówce lub rób zdjęcia które przedstawiają twoje wartości. Bądź 

kreatywny i cokolwiek robisz, nie zamykaj ich w szufladzie biurka, aby nigdy więcej nie być widzianym! 

2.5 Szanowanie osobistych wartości 

Rozmawialiśmy wcześniej o uhonorowaniu waszych osobistych wartości i ożywieniu ich, abyście mogli 

naprawdę poczuć, że żyjecie życiem, którego pragniecie i zasługują. Kiedy wiesz, czego tak naprawdę 

chcesz od życia, masz plan, który pomoże ci zaplanować przyszłość, zidentyfikować priorytety, 

wyznaczyć cele, podjąć decyzje, poradzić sobie z niepowodzeniami i ostatecznie podjąć działania, które 

poprowadzą cię w kierunku, w którym się znajdujesz. chce iść. 

Oto 5 najważniejszych wskazówek, jak docenić osobiste wartości: 

1. Zrób coś każdego dnia, aby utrzymać swoje wartości przy życiu - nie jest to jednorazowa działalność, 

to sposób na życie. 

2. Zaufaj swojemu instynktowi - jeśli robisz coś, co nie jest w porządku, sprawdź z osobistymi 

wartościami, możesz robić coś, co nie jest zgodne z rzeczami, które są dla ciebie ważne i znaczące. 

3. Czasy pytań, kiedy jesteś niespełniony lub brak motywacji - czy to dlatego, że nie jesteś wierny sobie 

i żyjąc swoimi wartościami, czy tylko tymczasowym blipie? 

4. Nie wpadaj w pułapkę myślenia, że "powinieneś" mieć jakąś szczególną wartość - trzymaj się 

osobistych wartości, które są dla ciebie ważne i ważne niezależnie od tego, co mówią lub myślą inni. 

5. Przejrzyj swoje wartości - zmieniają się z czasem, gdy pojawiają się nowe i różne rzeczy. 

2.6 Nakarm swoje pasje i zainteresowania 

"Bez namiętności nie masz energii, bez energii nie masz nic". 

Donald Trump 

Kiedy nasze pasje i zainteresowania są realizowane, powstaje bardziej satysfakcjonujące, beztroskie 

środowisko i doświadczamy wysokiego stopnia motywacji. Karmienie naszych pasji i zainteresowań 

jest dobre dla naszego dobrego samopoczucia i daje nam "dlaczego" w naszym życiu, które podnosi 

nas i porusza. Jeśli nie doświadczasz teraz tych pozytywnych uczuć, może nadszedł czas, aby ponownie 

zaangażować się w swoje pasje i zainteresowania. Następujący trening pomoże ci w tym 

2.7 Trening 2: uchwyć swoje pasje i zainteresowania 

2.7.1 Część 1: Pytania ... 

Poniżej, zanotuj odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Co lubię robić poza pracą? 

2. Co motywuje mnie najbardziej w pracy iw domu? 

3. Co mnie teraz inspiruje? 

4. Co uwielbiam robić będąc dzieckiem, nastolatkiem i młodym dorosłym? 

5. Jakie hobby mam? 

6. Jak korzystać z czasu wolnego? 



7. Co robię, gdy jestem najszczęśliwszy? 

8. Co robię, gdy tak się wchłaniam, że nie zauważam czasu? 

Wskazówka: ten trening może zająć trochę czasu, gdy zastanowisz się nad swoimi bieżącymi 

zainteresowaniami i pasjami, a także przypomnisz sobie te z lat minionych. Po sporządzeniu notatek 

przejdź do części 2 tego ćwiczenia. 

2.7.2 Część 2: Łączenie ze sobą ... 

1. Ze swoich notatek utwórz listę swoich zainteresowań i pasji. 

Wskazówka: Twoja lista może być powtarzalna, jeśli tak, sprawdź, czy są tam motywy, które możesz 

przeciągnąć, aby zawęzić listę. 

2. Z listy zidentyfikuj i zanotuj zainteresowania i pasje, które są obecnie prezentowane w części 

Twojego życia. Zastanów się, czy chcesz mieć więcej z tych zainteresowań i pasji. Zadaj sobie pytanie, 

czy to, co aktualnie masz, wystarczy, aby cię spełnić. Jeśli chcesz więcej, możesz użyć tych informacji, 

aby kierować swoim kierunkiem kariery. 

3. Jeśli na liście wciąż znajdują się zainteresowania i pasje, które nie są obecnie częścią twojego życia, 

wtedy wybierz priorytety na liście, wybierając te, które mają potencjał, by dzisiaj zacząć pulsować. 

Wykorzystaj te pasje i zainteresowania, aby sterować swoim kierunkiem kariery. 

2.8 Pracuj z własną osobowością 

"Zawsze bądź sobą, wyrażaj siebie, miej wiarę w siebie. Nie wychodź i nie szukaj udanej osobowości i 

nie duplikuj jej. "Bruce Lee 

Nasza osobowość składa się z kombinacji cech lub cech, które czynią nas takimi, jakimi jesteśmy. Cechy 

te kontrolują nasze emocje, myśli, uczucia, działania, postawy i zachowania, a teoretyków osobowości 

określają je jako cechy osobowości. To właśnie te cechy sprawiają, że jesteśmy interesujący i 

niepowtarzalni i pozostają one w większości zgodne przez całe nasze życie. Teoretyków osobowości 

przez lata debatowały, ile cech osobowości istnieje z niesamowicie zróżnicowanymi poglądami. Liczba 

cech, dla celów naszej pracy tutaj, ma mniejsze znaczenie. Ważniejsze jest to, co to oznacza dla ciebie. 

2.8.1 Co twoja osobowość oznacza dla twojej kariery 

Badania wykazały, że różne typy osobowości mają wyraźne preferencje w wyborze kariery. Być może 

jest to dość oczywiste, ale ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o swojej osobowości i lepiej zrozumieć 

swoje upodobania i niechęci, swoje mocne i słabe strony. Im większa twoja samoświadomość, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że dokonasz lepszych wyborów dotyczących kariery i życia oraz 

poczujesz więcej treści, ponieważ będziesz żył swoim życiem autentycznie. Narzędzia samooceny mogą 

być pomocne w rozwijaniu samoświadomości i mogą odgrywać ważną rolę w pomaganiu w 

podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących następnej ścieżki kariery. 

2.8.2 Jaki jest twój typ osobowości? 

Zrozumienie swojego rodzaju osobowości można ustalić poprzez zaangażowanie w naukowe podejście 

przy użyciu samooceny online lub poddanie analizie przez psychologa. Jeśli wybierzesz jedną z tych 

opcji, okaże się, że ocena osobowości jest dość prosta - wystarczy odpowiedzieć na serię pytań na 

temat twoich upodobań, niechęci i aspiracji. Pod koniec oceny otrzymasz szczegółowy raport twój typ 

osobowości. Uczenie się z tej samooceny pomoże ci dokonać właściwych wyborów kariery i jeśli 

będziesz miał możliwość podzielenia się tym z trenerem lub mentorem, zyskasz jeszcze więcej 



spostrzeżeń. Innym sposobem na określenie swojego rodzaju osobowości jest po prostu długie i 

głębokie spojrzenie na siebie. Zadawanie pytań to świetny sposób na odkrywanie kim jesteś i czym 

jesteś. Pytania, które zadawałeś sobie w poprzednich treningach wraz z nadchodzącymi treningami 

pomogą ci odkryć więcej na temat Twojej osobowości. 

2.9 Zagraj w swoje mocne strony 

"Mój najlepszy przyjaciel to ten, który wydobywa ze mnie to, co najlepsze." Henry Ford 

Praca jest o wiele przyjemniejsza, gdy robisz coś, co sprawia ci przyjemność, a ty jesteś dobry, więc 

poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich mocnych stron, umiejętności, doświadczeń, wiedzy i 

zainteresowań. Oto kilka pytań do rozważenia i zanotowania odpowiedzi ... 

Wskazówka: Twoja odpowiedź na niektóre z tych pytań może wydawać się taka sama i jest idealnie ok. 

Idź z prądem, wydaj kreatywne soki i sprawdź, dokąd cię to zaprowadzi pojawiają się motywy. 

2.10 Trening 3: przechwyć swoje mocne strony 

2.10.1 Część 1 

1. Jakie są moje mocne strony w pracy i poza nią? 

2. Co naprawdę lubię robić? 

3. Jakie są moje ulubione umiejętności? 

4. Co robię najlepiej? W czym jestem dobry? 

5. Jakie są 3-6 moje najsilniejsze umiejętności lub kompetencje? 

6. Jakie były moje największe osobiste i zawodowe osiągnięcia? 

7. Co inni mówią, że jestem dobry w? 

8. Jakie nagrody i certyfikaty otrzymałem? 

9. Co zostało mi uznane za pracę wewnętrzną i zewnętrzną? 

10. Jaki rodzaj działalności lub środowisko mnie przyciąga? 

2.10.2 Część 2 

1. Spójrz na swoje odpowiedzi i zrób listę umiejętności, zainteresowań, atrybutów, które wciąż 

pojawiają się i wyróżniają. 

2. Teraz zastanów się, czy twoja lista mocnych stron może być zgrupowana w tematy i zanotować 

poniżej. 

3. Możesz mieć mocne strony, które rozpoznajesz w sobie lub innych rozpoznajesz w tobie, ale to 

niekoniecznie oznacza, że chcesz wykorzystać te mocne strony w następnym ruchu. Teraz nadszedł 

czas, aby przejrzeć twoje odpowiedzi i zanotować te mocne strony, które chciałbyś wykorzystać w 

swojej następnej roli. 

Wskazówka: chodzi o ciebie, więc bądź uczciwy i nie bądź pod wpływem innych ludzi, którzy myślą, że 

powinieneś coś zrobić, ponieważ jesteś w tym dobry. 

2.11 Kluczowe punkty z Etapu 1: Odkrywanie 



Dotarłeś do końca Kroku 1: Odkrywanie - i jesteś gotowy, aby zastosować swoją nowo znalezioną 

wiedzę w Kroku 2: Wyobrażanie siebie . Oto kluczowe punkty z Etapu 1: 

1. Poznanie osobistych wartości i tego, co dla Ciebie ważne, jest pierwszym krokiem do spełnienia. 

2. Twoje osobiste wartości są dla ciebie osobiste - sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś, więc nie bądź 

pod wpływem rodziny, przyjaciół lub społeczeństwa. Bądź uczciwy wobec siebie, szanuj swoje wartości 

i bądź na bieżąco z nimi. 

3. Znajomość i robienie tego, co jest dla ciebie ważne, skupia twoją uwagę, motywuje cię i ostatecznie 

daje ci rezultaty i osiągnięcia, których pragniesz w swoim życiu. 

4. Karmienie swoich pasji i zainteresowań jest dobre dla twojego dobrego samopoczucia i pomaga dać 

ci "dlaczego" w twoim życiu. 

5. Badania wykazały, że różne typy osobowości mają wyraźne preferencje w wyborze kariery. Sprawdź 

swój typ osobowości i wykorzystaj informacje do kierowania swoim kierunkiem kariery. 

6. Praca jest o wiele przyjemniejsza, gdy robisz coś, co chcesz robić i jesteś w tym dobry, więc 

wykorzystaj swoje mocne strony. 

3 Krok 2 Wyobrażenie siebie 

"Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś niż przez te, które 

zrobiłeś. Więc zrzuć linę ratowniczą, odpłyń z bezpiecznej przystani. Złap wiatry w swoich żaglach - 

Odkryj. Śnić. Odkryj. "Mark Twain 

Zaszedłeś tak daleko, masz nadzieję, że masz wiele pomysłów i informacji w twojej głowie. Cóż, Krok 2 

to połączenie pomysłów i wyobrażenie sobie, jak wygląda Twój następny ruch, co będziesz robić, co 

będziesz czuć i słyszeć. Ten krok polega na byciu kreatywnym i chętnym do odkrywania nowych rzeczy, 

nawet jeśli wydają się teraz nierealistycznymi opcjami. Teraz rozumiem, że ten krok może być 

łatwiejszy dla niektórych ludzi niż dla innych i na który wpływ może mieć sposób, w jaki myślimy - 

niektórzy z nas są bardziej leworęczni niż prawicowi. Osoba, która ma bardziej rozwiniętą lewą półkulę 

mózgu , jest bardziej krytycznym myślicielem, który używa logiki i sensu zbierać informacje, podczas 

gdy osoba o lepszym umięśnieniu ma tendencję do myślenia bardziej w całych koncepcjach i jest 

dostrojona do obrazów i wizualnego myślenia. Oba są doskonale dobre, po prostu inne. Teraz, jeśli 

jesteś bardziej leworęczny, wciąż nie ma powodu, dlaczego nie odniesiesz sukcesu w tych treningach, 

może to potrwać trochę dłużej i wymagać nieco więcej wysiłku, ale przynajmniej jeśli zmagasz się z 

niektórymi treningami,  które znasz teraz, możliwe przyczyny tego. Po prostu daj z siebie najlepsze co 

masz i ciesz się z robienia czegoś innego! 

3.1 Trening 4: list do siebie 

Ten trening opiera się na pisaniu listu do siebie, który opisuje, jak wyobrażasz sobie swoje zawodowe 

życie w określonym momencie - powiedzmy 6 miesięcy, 1, 2 lub 3 lata od dzisiaj. Aby czuć się 

komfortowo pisz non-stop przez 20-30 minut, jakbyś był w tym momencie w przyszłości. Napisać o: 

• To, co słyszysz, widzisz, czujesz. 

• Co robisz w swojej pracy. 

• Ludzie w twoim życiu zawodowym - różne relacje z twoimi kolegami, rówieśnikami, menedżerami. 

• Rzeczy ważne w twoim życiu zawodowym. 



• Gdzie pracujesz - opisz aspekty swojego środowiska pracy i jego lokalizację. 

• Jak zmieniło się twoje życie zawodowe. 

• Wydarzenia w pracy, które są dla Ciebie ważne. 

• Cokolwiek jeszcze chcesz napisać o swoim życiu zawodowym. 

Pisz dalej, dopóki nie będziesz miał nic więcej do zaoferowania. Ten trening zasila twój nieświadomy 

umysł informacjami o ludziach i rzeczach, które są dla ciebie ważne i które chcesz w życiu zawodowym. 

Napisanie do siebie listu może ujawnić rzeczy, o których wcześniej nie myślałeś, chociaż mogły one być 

w tle. Przekonasz się teraz, że świadomie lub nieświadomie twój umysł skupi się na tym, czego chcesz 

- i, jak wiemy, dostaniemy to, na czym się koncentrujemy! Pamiętaj - jesteśmy bardziej zmotywowani, 

gdy robimy rzeczy, które cenimy i naprawdę chcemy - rzeczy, które są dla nas ważne. Kiedy robimy coś, 

co odzwierciedla nasze wartości, jesteśmy skupieni i nabierają rozpędu. Podejmujemy pozytywne 

działania, a to z kolei motywuje nas do osiągania naszych celów. 

Skupienie → Motywacja → Osiągnięcie → Spełnienie 

W dowolnym momencie możesz odnieść się do swojego listu, aby sprawdzić swoje postępy i dlaczego 

nie robić co 6 miesięcy na napisanie listu? 

Wskazówka: nie pozwól, abyś skupiał się na perfekcyjnym słowie lub strukturze, prezentację , pisownią 

lub gramatyką twojego listu - po prostu pozwól swoim myślom spłynąć i uchwycić je tak, jak 

przedstawiają się same. Ten list jest dla ciebie osobisty, więc po prostu ciesz się doświadczeniem. 

Moja list      Data (jak gdybyś była w tej dacie w przyszłości): 

 

 

 

3.2 Trening 5: tworzenie "puli pomysłów" 

Tworzenie "pul pomysłów" to przestrzeń, w której można uchwycić wszelkie możliwości kariery, które 

pojawiają się w dowolnym momencie. To myślenie "błękitne niebo" - więc szukasz możliwości, 

pomysłów, koncepcji, marzeń, życzeń itp. - bądź kreatywny, nie analityczny lub logiczny na tym etapie 

i ciesz się podróżą. Pomysły mogą pochodzić z czasopism, gazet, Internetu, słów i piosenek, które Cię 

inspirują, zdjęć, tablic ogłoszeń, ambicji dzieciństwa, zainteresowań i zainteresowań. Pamiętaj o 

dołączeniu wszystkich pomysłów, o których przypominasz z minionego czasu. Bądź kreatywny, angażuj 

się i nie oceniaj. Jakkolwiek oswojone, jakkolwiek szalone są pomysły - nie oceniaj ich, ale po prostu 

umieść je w "puli pomysłów", a kiedy będziesz gotowy, możesz poszukać wzorców i połączyć swoje 

pomysły w tematy robocze. Pomoże Ci to zidentyfikować twój nowy kierunek kariery i opcje. W tym 

treningu masz zamiar połączyć swoje pomysły w formie pudełka lub innego pojemnika, folderu, 

segregatora, książki złomu, tablicy wizji, kolażu, post-it, iPhone'a lub cokolwiek innego, co działa dla 

ciebie. 

Wskazówka: zbieraj pomysły w miarę ich pojawiania się, a raz dziennie gromadzisz je w dowolnym 

formacie, który wybierzesz, by móc je później przejrzeć. 

3.3 Trening 6: idealne organizacje 



Kiedy zaczynasz budować pomysły na rodzaj pracy lub kariery, które chcesz przenieść do siebie, 

powinieneś zacząć myśleć o typach organizacji, do których chciałbyś się przyłączyć, lub, jeśli 

zdecydowałeś się założyć własną firmę, rodzaj firmy chcesz stworzyć - taki, który odzwierciedla twoje 

wartości. 

1. Zanotuj rozmiar, lokalizację i kulturę idealnej organizacji, dla której chciałbyś pracować lub stworzyć: 

Rozmiar: 

Lokalizacja (-e): 

Kultura: 

2. Zanotuj wszystkie organizacje, w których będziesz szczęśliwy: 

Wskazówka: jeśli utkniesz, oto kilka pytań do zadawania sobie pytania: 

1. Które organizacje są wysoko cenione w moim konkretnym zawodzie? 

2. Które organizacje mają kultury najbardziej zgodne z moimi własnymi wartościami? 

3. Które organizacje obecnie pracują nad problemami i zagadnieniami, które mnie interesują i są 

zgodne z moimi umiejętnościami? 

4. Jakie organizacje mogą być zainteresowane kimś takim jak ja? 

5. Jakie organizacje najbardziej interesuje mnie dołączenie? 

3.4 Trening 7: tworzenie tablicy wizyjnej 

Jest to duża płyta / kawałek karty / tablicy korkowej, na której tworzysz kolaż, który reprezentuje życie 

zawodowe, które chcesz. Dołączasz do siebie zdjęcie siebie w środku i używasz zdjęć, obrazków, 

wycinków, słów, tekstu i / lub rysunków do reprezentowania pożądanego życia zawodowego, w tym 

wszystkich ważnych obszarów, np. aspekty pracy, lokalizacja, otoczenie, kultura, ludzie itd. Zawiesza 

się tam, gdzie będziecie ją codziennie oglądać, i będzie stanowić inspirację oraz przypomnienie, 

dlaczego robicie to, co teraz robicie, aby zbudować przyszłą karierę, jakiej pragniecie. Jeśli szukasz 

jeszcze więcej inspiracji, spójrz na pracę Richarda Bollesa w jego książce "Jaki kolor jest twoim 

spadochronem?" - tutaj mówi o idei, że ludzie są zainteresowani pracą z rzeczami (fizycznymi), danymi 

/ informacjami (mentalnymi) ) lub Ludzie (interpersonalne). Jeśli chcesz wiedzieć, do której kategorii 

pasujesz, możesz kupić jego najnowszą książkę na Amazon. 

3.5 Dotychczasowa historia 

Teraz nadszedł czas, aby przedstawić swoją pracę i myśli w krótkim streszczeniu. Ważne jest, abyś to 

zrobił, ponieważ pomoże ci to wyjaśnić te pomysły, które chcesz realizować, i te, które na razie chcesz 

umieścić na zapleczu. 

3.6 Trening 8: czego się nauczyłem? 

Moje osobiste wartości to ... 

Interesy i pasje, które chciałabym odzwierciedlić w moim kolejnym posunięciu w karierze to ... 

Mój typ osobowości to ... 

Mocne strony, umiejętności, doświadczenie i wiedza, które posiadam i chcę wykorzystać w moim 

następnym posunięciu, to ... 



 

Rodzaje prac lub kariery, którymi jestem zainteresowany, to ... 

Typ organizacji, w której chciałbym pracować, to ... 

Byłbym szczęśliwy pracując dla tych organizacji ... 

3.7 Trening 9: jakie są moje możliwości? 

Zastanawiając się nad poprzednim treningiem (8), poświęć trochę czasu, aby pomyśleć o opcjach, które 

masz dla swojej pracy / zmiany kariery. Pamiętając, że nie wszystko, co jest dla Ciebie ważne, musi być 

zaspokojone poprzez płatną pracę - satysfakcja może pochodzić z twoich hobby, zajęć rekreacyjnych, 

wolontariatu i charytatywnej pracy. Później skupimy się na opcjach "płatnej pracy". 

Płatna praca    Nieodpłatna praca     Czas wolny / hobby 

3.8 Kluczowe punkty z kroku 2: Wyobraźnia 

Osiągnąłeś już koniec Kroku 2: Wyobrażanie siebie - i jesteś gotowy, aby zastosować swoją nowo 

znalezioną wiedzę w Kroku 3: Realizacja. Oto kluczowe punkty z kroku 2: 

1. Istotą Kroku 2 jest zapewnienie czasu na marzenia, a wolność do bycia kreatywnym i nie nakazowym. 

2. Wyobrażanie sobie i opisywanie idealnego dnia pracy jest świetnym sposobem na ujawnienie myśli, 

pomysłów i opcji, o których wcześniej nie myślałeś. 

3. Myślenie "Błękitne niebo" jest niezbędne przy tworzeniu "pul pomysłów". 

4. Stworzenie tablicy wizji stanowi codzienną inspirację i przypomnienie, dlaczego robisz to, co robisz, 

aby zbudować przyszłą karierę, którą chcesz. 

5. Osoba, która ma bardziej lewy mózg, jest bardziej krytycznym myślicielem, który wykorzystuje logikę 

i zmysł do gromadzenia informacji. 

6. Osoba, która ma bardziej prawe mózgi, częściej myśli w całych koncepcjach i jest dostrojona do 

obrazów i wizualnego myślenia. 

7. Myślenie logiczne i analityczne podczas Etapu 2 nie jest najlepszym sposobem, więc po prostu puść 

i ciesz się podróżą. 

4 Krok 3 Realizacja 

"Nie żyj zgodnie z oczekiwaniami. Idź tam i zrób coś niezwykłego. " Wendy Wasserstein 

W swojej książce "Siedem nawyków wysoce skutecznych ludzi" Stephen Covey mówi: "Na samym 

początku należy rozumieć cel podróży. Oznacza to, że wiesz dokąd zmierzasz, abyś lepiej zrozumiał, 

gdzie teraz jesteś, i że kroki, jakie podejmujesz, zawsze zmierzają we właściwym kierunku. "O to chodzi 

w kroku 3. Po ustaleniu, jakie masz opcje, musisz ruszyć we właściwym kierunku, aby ustalić i 

zrealizować swoje cele zawodowe. Zrobisz to, tworząc jasną wizję tego, gdzie chcesz być, wyznaczając 

cel i opracowując plan działania. 

4.1 Ustalanie priorytetów 

Miejmy nadzieję, że w tej chwili w twojej głowie będzie dużo pomysłów na karierę, a teraz nadszedł 

czas, aby nadać im priorytet i spojrzeć na rzeczywistość. Z poprzedniego treningu (9) wybierz kolejno 



każdą opcję "płatnej pracy" i wykonaj następujące treningi. NB płatna praca może być zatrudniona lub 

samozatrudniona. 

4.2 Trening 10: moje 3 najlepsze opcje płatnej pracy to ... 

Opcja 1. 

Opcja 2. 

Opcja 3. 

Wskazówka: możesz mieć wiele pomysłów, ale rzeczywistość jest taka, że gdy zaczniesz podejmować 

działania, nie będziesz miał czasu, by skutecznie realizować każdy pomysł, więc proponuję zacząć od 

trzech najlepszych pomysłów, które Cię najbardziej interesują i zdobyć twoje serce bije dziś. Nie ma 

powodu, dla którego nie będziesz mógł wrócić do innych pomysłów na późniejszym etapie. 

4.3 Kontrola rzeczywistości 

Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, które z twoich opcji są naprawdę możliwe do wykonania w 

następnej karierze, a które na razie mogą wymagać zwolnienia. Tylko będąc uczciwym w ocenie, 

naprawdę zrozumiesz wyzwania, które możesz napotkać, więc nie zatrzymuj się przy wykonywaniu 

kolejnych treningów! 

4.4 Trening 11: analiza twoich możliwości 

Biorąc pod uwagę każdą z trzech opcji, zrób notatkę w części 1 poniżej, z której wynika każda rola lub 

zawód - jeśli w tej chwili wiesz niewiele o twoich opcjach, możesz potrzebować przeprowadzić badania 

przed ukończeniem pierwszej części tego treningu . Części 2 i 3 tego ćwiczenia dotyczą zrozumienia 

twojej obecnej sytuacji w odniesieniu do każdej opcji i określenia, gdzie są luki między częściami 1 i 2. 

Część 4 dotyczy działań, które należy podjąć, aby wypełnić lukę. 

Opcja 1 to: 

Część 1 

Oto, co oznacza ta rola: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 2 

Oto, gdzie jestem w tej chwili: (Zastanów się nad swoim doświadczeniem, umiejętnościami, mocnymi 

stronami, umiejętnościami, treningiem, kwalifikacjami, umiejętnościami transferowymi, sytuacją w 

pracy, domu i życia osobistego, sytuacji finansowej, rynku pracy i innych czynników zewnętrznych, 

zasobów i sieci). 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 3 

Jest to luka, którą należy pokonać: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 4 

Są to wymagane działania w celu wypełnienia luki: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

Opcja 2 to: 

Część 1 

Oto, co oznacza ta rola: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 2 

Oto, gdzie jestem w tej chwili: (pomyśl o swoich doświadczeniach, umiejętnościach, mocnych stronach, 

umiejętnościach, treningu, kwalifikacjach, umiejętnościach transferowych, sytuacji zawodowej, domu 

i życie osobiste, sytuacja finansowa, rynek pracy i inne czynniki zewnętrzne, zasoby i sieć). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 3 

Jest to luka, którą należy pokonać: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 4 

Są to wymagane działania w celu wypełnienia luki: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Opcja 3 to: 

Część 1 

Oto, co oznacza ta rola: 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 2 

Oto, gdzie jestem w tej chwili: (pomyśl o swoim doświadczeniu, zdolnościach, mocnych stronach, 

umiejętnościach, treningu, kwalifikacjach, umiejętnościach transferowych, sytuacji zawodowej, życiu 

domowym i osobistym, sytuacji finansowej, rynku pracy i innych zewnętrznych czynnikach, zasobach i 

sieci ). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

 

Część 3 

Jest to luka, którą należy pokonać: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Część 4 

Są to wymagane działania w celu wypełnienia luki: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.5 Przegląd i refleksja 

To jest Twoja szansa, aby przejrzeć i zastanowić się nad informacjami, które zidentyfikowałeś podczas 

ostatniego treningu, i zadać sobie pytanie, czy wszystkie trzy opcje wciąż są opłacalnymi posunięciami 

kariery w krótkim czasie, czy też biorąc pod uwagę analizę luk i działania niezbędne do realizacji zmiany 

kariery musisz ponownie ustalić priorytety? Zastanawiasz się nad wszystkim, która jest teraz 

preferowana? Następny trening (12) pomoże ci ożywić swoją pierwszą opcję. 

4.6 Wizualizacja swojej przyszłości 

Wizualizacja polega na tworzeniu mentalnego obrazu czegoś, co jest niewidzialne. Tworząc obrazy, 

dźwięki i uczucia w swoim umyśle w odniesieniu do przyszłej kariery, wprowadzisz w życie coś, co w 

tym momencie jest wyimaginowane. Poprzez wizualizację możesz uzyskać poczucie, jak będzie 

wyglądało Twoje życie, kiedy osiągniesz zmianę w karierze. Jeśli jest to fascynująca wizja, która 



odzwierciedla twoje wartości, odbiera ci serce i daje motywację do natychmiastowego rozpoczęcia, 

będziesz na dobrej drodze. 

4.7 Trening 12: stworzyć fascynującą wizję 

4.7.1 Część 1 

Wybierz datę w przyszłości, kiedy chcesz przejść do swojej kariery i stworzyć wizję tego, jak będzie 

wyglądało twoje życie. Możesz stworzyć swoją wizję, rysując lub malując obraz, nagrywając 

wiadomość, robiąc wideo o tym, jak wizualizujesz swoje życie w tym czasie. Może chcesz napisać do 

siebie inny list lub po prostu usiąść i wyobrazić sobie, jak twoje życie zawodowe robi to, czego chcesz - 

to znaczy, że jesteś pierwszą opcją. Rozgość się i podejdź do tego punktu w przyszłości i odpowiedz na 

następujące pytania: 

• Co robisz w swoim życiu zawodowym? 

• Z kim pracujesz? 

• Gdzie pracujesz? 

• Jakie wyniki widzisz? 

• Jakie są twoje osiągnięcia? 

• Co czujesz? 

• Czego doświadczasz? 

• Co jest tak wspaniałego w twojej pracy? 

• Co poprawiłoby pracę? 

• Którą z wartości przeżywasz w swojej pracy? 

• Jaka jest twoja rodzina i przyjaciele, myśląc i mówiąc? 

• Ile otrzymujesz wsparcia? 

Idź dalej, dopóki nie będziesz miał nic więcej do zaoferowania. 

4.7.2 Część 2 

Przed pójściem do przodu musisz mieć kontrolę poprawności. Zastanawiając się, jak odpowiedziałbyś 

na następujące pytania? 

• Jak działa wizualizacja? 

• Czy obraz, który stworzyłeś, jest tak dobry, że chcesz go urzeczywistnić? 

• Czy motywował cię wystarczająco, abyś kontynuował grę nawet, gdy żetony są zniszczone? 

• Czy naprawdę mógłbyś skupić swoją uwagę na osiągnięciu tej zmiany? 

• Czy to nowe przedsięwzięcie odzwierciedla twoje wartości? 

• Czy wykorzystasz swoje mocne strony, umiejętności, doświadczenie itp.? 

• Czy ten rodzaj pracy pasuje do twojej osobowości? 

• Czy karmiłbyś swoje pasje i zainteresowania? 



• Czy dobrze by to pasowało do twoich innych zobowiązań - rodziny, przyjaciół itd.? 

• Czy zmieni się życie? 

• Jak jesteś głodny za to? 

Ostatecznie chcesz mieć pewność, że twoja wizja jest tak atrakcyjna, że warta jest twojej ciężkiej pracy 

i wysiłku oraz że masz wsparcie bliskich, aby to urzeczywistnić. Jeśli na tym etapie nie stworzyłeś 

przekonującej wizji, musisz przejść przez ten trening z innymi opcjami, aby upewnić się, że dokonujesz 

właściwego wyboru. Moja rada byłaby taka, że nie przejdziesz do kolejnych treningów - gdzie zaczniesz 

planować swoją karierę - dopóki nie uzyskasz przekonującej wizji, w przeciwnym razie możesz 

rozpocząć plan działania oparty na złej decyzji. 

4.8 Planuj! Planuj! Planuj! 

Teraz, gdy masz wizję tego, dokąd chcesz się udać, zechcesz dostać plan. W dzisiejszych czasach 

niełatwo jest znaleźć pracę. Rekruterzy i menedżerowie zatrudnieni są często zapełniani aplikacjami i 

często rezygnują z tradycyjnej uprzejmości odpowiadania, a nawet potwierdzania twojego zgłoszenia. 

Może to być przygnębiające, a nawet gdy twoje zgłoszenie jest interesujące, proces jest o wiele bardziej 

rygorystyczny. Wszystko to dodatkowo zwiększa potrzebę planowania rozwoju kariery i pozostawia 

niewiele do zrobienia. Poniżej znajduje się sugerowany przewodnik, który pomoże Ci zaplanować i 

zorganizować nowe wyszukiwanie zawodowe. 

4.8.1 Określanie szansy: 

Wynik działania 

1 Określ swój cel / cel kariery. Możesz określić swój cel / cel w wyrażeniu lub zdaniu, więc rodzaj 

poszukiwanej pracy jest zrozumiały dla ludzi wewnątrz i poza twoim zawodem. 

2 Dowiedz się, co dzieje się w środowisku zawodowym, w którym chcesz pracować. Możesz 

podsumować aktualny stan zawodu i branży, w tym kluczowe trendy kształtujące przyszłość i to, w jaki 

sposób te trendy bezpośrednio wpłyną na Twój cel / cel kariery. 

3 Stwórz swoje CV i strategię komunikacji. Masz CV i strategię komunikacji, która pomoże ci osiągnąć 

twój cel / cel. 

4 Zdefiniuj swój rynek docelowy. Ustaliłeś jasne kryteria dla grupy organizacji, które zamierzasz 

realizować (granice geograficzne, branże, wielkość firmy i preferowana kultura organizacyjna). 

5 Zbierz informacje o rynku. Masz ciągły przepływ aktualnych informacji o docelowych organizacjach 

od ludzi (preferowanych insiderów), którzy posiadają wiedzę na temat tych organizacji, i prowadzisz 

badania w tle, dzięki czemu możesz powiązać swoje aktywa z ich potrzebami. 

4.8.2 Wdrożenie: 

Wynik działania 

6 Zdobądź tam swoją wiadomość. Prowadzisz rozmowy z wyszukiwaniem z 20 osobami plus tydzień w 

tygodniu, gromadząc informacje o celu / branży / organizacje i identyfikacja menedżerów ds. 

zatrudnienia. 

7 Rozmawiaj z menedżerami ds. Rekrutacji. Jesteś gotów odpowiedzieć na trudne pytania, 

przygotowałeś własne pytania i masz sensowne rozmowy z dwoma nowymi menedżerami tygodniowo. 



8 Rozważ inne metody poszukiwania nowej kariery. Odpowiadasz na odpowiednie reklamy lub oferty 

publikowane w Internecie regularnie, a rekruterzy lub agencje, z którymi się kontaktujesz, wysyłają Cię 

na rozmowy kwalifikacyjne. Lub ustaliłeś, że te metody nie są odpowiednie dla ciebie, w takim 

przypadku będziesz musiał skoncentrować się na rozmowach bezpośrednio z menedżerami ds. 

Rekrutacji. 

9 Wywiady, oferty i negocjacje. Zlokalizowałeś, wynegocjowałeś i zaakceptowałeś pozycję, którą 

chcesz. 

4.9 Planowanie działania 

"Bycie zajęty nie zawsze oznacza prawdziwą pracę. Przedmiotem całej pracy jest produkcja lub 

urzeczywistnienie i do któregoś z tych celów musi istnieć myśl, system, planowanie, inteligencja i 

uczciwy cel, a także pot. Wydaje się, że to nie robi. "Thomas Edison 

Według dr Stephena Coveya, pierwszym nawykiem wysoce skutecznych ludzi jest proaktywność. 

Innymi słowy, zamiast pozwolić, by życie ci się przydarzyło, spraw, żeby to się stało. Gdy masz pewność, 

że masz odpowiedni cel kariery, podejmuj działania bez względu na to, jak małe. Podejmowanie działań 

nie zastanawia się nad Twoją motywacją i wszystkimi informacjami, które masz do dyspozycji, teraz 

jest czas, aby zacząć pisać swój plan, biorąc pod uwagę kolejno poszczególne czynności poszukiwania 

pracy. 

4.10 Trening 13: mój plan działania 

Cel kariery:    

Działania, które podejmę w kierunku mojego celu zawodowego 

- W kolejnych 48 godzinach 

- W kolejnym miesiącu 

- W kolejnych nadchodzących miesiącach 

Dane: 

Ludzie i / lub rzeczy, których potrzebuję 

 

Są to rzeczy, które przestanę robić, aby dotrzymać moich zobowiązań i osiągnąć mój cel kariery: 

 

 

 

Są to rzeczy, które zacznę robić, aby wypełnić moje zobowiązania i osiągnąć mój cel kariery: 

 

 

 

 



Są to potrzeby w zakresie szkoleń i rozwoju, które muszę spełnić i osiągnąć mój cel kariery: 

 

 

4.11 Kluczowe punkty z Etapu 3: Realizacja 

Osiągnąłeś koniec Kroku 3: Realizacja i jesteś gotów przejść do ostatniego kroku: Dbać. Oto kluczowe 

punkty z kroku 3: 

1. Dzięki ustaleniu priorytetów i pracy z najlepszymi 3 pomysłami zadania będą łatwe do opanowania, 

a Ty będziesz bardziej skoncentrowany. 

2. Tylko dzięki gruntownemu badaniu, analitycznemu podejściu i szczeremu sobie, uzyskasz prawdziwy 

obraz pracy niezbędnej do spełnienia twoich ambicji zawodowych. 

3. Tworząc fascynującą wizję, możesz uzyskać poczucie tego, jak będzie wyglądało twoje życie, gdy 

osiągniesz swoje cele zawodowe. 

4. Nie ma skutecznego zamiennika dla planowania projektu zmiany zawodu i poszukiwania pracy. 

5. Działania związane z poszukiwaniem pracy są podzielone na dwie części - po pierwsze musisz określić 

dostępne możliwości, a po drugie musisz podjąć konsekwentne działania w celu wdrożenia swojego 

planu. 

6. Musisz nabrać nawyku proaktywności. Zamiast pozwolić, by życie ci się przydarzyło, spraw, aby to 

się stało. 

5 Krok 4 Dbałość 

"Zdrowie, szczęście i sukces zależą od ducha walki każdej osoby. Wielką rzeczą nie jest to, co dzieje się 

z nami w życiu - ale co robimy z tym, co dzieje się z nami. "George Allen 

Wiem, że stworzyłeś przekonującą wizję swojej przyszłej kariery, postawiłeś sobie cel kariery i stworzył 

plan dostarczania. Na tym etapie musisz pomyśleć o tym, jak najlepiej poradzić sobie z emocjonalnymi 

rollercoasters, które prawdopodobnie napotkasz na swojej drodze. W tym okresie przejściowym każdy 

doświadcza kombinacji reakcji, ale jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zostałeś zmuszony do zmiany 

kariery ze względu na zwolnienie. Reakcje mogą przybrać postać szoku, zaprzeczenia, gniewu, smutku, 

winy, lęku, lęku, ulgi, podniecenia i oczekiwania. Sposób radzenia sobie z tymi reakcjami będzie zależał 

od tego, jak przygotowani i odporni jesteście na nadchodzące wyzwania. Twoja wiara w siebie, 

motywacja i zdolność do angażowania się w samoobsługę będą miały ogromny wpływ na Twój sukces 

w projekcie zmiany kariery. Niektóre z tych reakcji, które możesz napotkać, są bardziej dotkliwe na 

początku zmiany kariery, chociaż niektóre lub wszystkie z nich mogą pojawić się w trakcie twojej kariery 

zawodowej. Opisałem poszukiwanie pracy jako przejażdżkę kolejką górską; inni nazwali to skokiem na 

bungee. Wystarczy powiedzieć, że jest to czas niesamowitych upadków i wzlotów, z, prawdopodobnie, 

skojarzonymi wahaniami nastroju. 

5.1 Wobec strachu przed zmianami 

"Nie tylko boisz się stawiać czoła nieznanemu, tak samo wszyscy inni!" Susan Jeffers 

Otwieranie drzwi do nowej kariery to wielka sprawa, szczególnie jeśli boisz się zmian, które narzucisz 

na etapach projektu zmiany kariery, a potem znowu, gdy osiągniesz pożądany rezultat. Strach przed 

przemianą ponownie przywróci jej brzydką głowę, dopóki nie zostaniemy osiedleni i nie będziemy się 



bali nieznanego. Strach przed zmianami jest złożonym tematem, ale jest to całkowicie normalna 

reakcja. Ważne jest, aby móc wyczuć różnice między zagrożeniem a wyzwaniem. Wyzwanie może 

sprawić, że poczujesz się dobrze, choć trochę zdenerwowany. Zagrożenie jest czymś, od czego chcesz 

uciec. Faktem jest, że nie możesz odpędzić lęku przed zmianami. Co możesz zrobić, to nauczyć się 

strategii radzenia sobie ze stresem, aby mniej się bać i przejąć kontrolę nad kontrolami i puścić 

niekontrolowanych. 

5.2 Zakwestionowanie ograniczających przekonań 

"Najważniejszą opinią, jaką kiedykolwiek będzie posiadać osoba, jest ta, którą posiadają o sobie". 

Anthony Robbins 

Czasami, oczywiście, nasze obawy wiążą się z myślami i pomysłami, które mamy, których już nie 

kwestionujemy, nawet jeśli nie służą nam dobrze. Są to nasze ograniczające przekonania, które mają 

moc tworzenia lub niszczenia. Nasze myśli, oczekiwania i działania są bezpośrednią konsekwencją 

takich przekonań i dlatego, że kształtują kierunek naszego życia, muszą być trzymane w szachu. 

Początkowo nasze przekonania pochodziły od innych osób, takich jak rodzice, nauczyciele, grupy 

rówieśnicze, przyjaciele, rodzina, media i religia. W rzeczywistości od każdego, kto kiedykolwiek 

wywierał lub nadal wywiera wpływ na nas. Powstają w dzieciństwie i wieku dojrzewania oraz w starych 

wierzeniach już od dzieciństwa prognozowane na nowe i aktualne sytuacje. Przykłady obejmują takie 

stwierdzenia, jak "Nie staniesz się ... ponieważ nie jesteś wystarczająco inteligentny." "Dziewczyny nie 

robią kariery, żenią się i mają dzieci." "Jesteś bezużyteczny w ..." "Zapomnij o tym pomyśle - tam nie 

ma dla ciebie nadziei. "" Nie zapomnij, skąd pochodzisz. "" Nie przejmuj się pomysłami nad swoją 

stacją. "" Jesteś powolny w stosowaniu. "" Zarządzanie pieniędzmi nie jest twoją mocną stroną. " 

"Dostać odpowiednią pracę". W dorosłym życiu obraz siebie jest zbiorem wszystkich życiowych postaw 

i opinii, które otrzymaliśmy od innych i tworzy wiarę w to, kim lub czym jesteśmy. Wielu z nas nie zdaje 

sobie sprawy, że wierzymy w siebie, a takie przekonania mają ogromny wpływ na jakość wszystkich 

aspektów naszego życia. Dobra wiadomość jest taka, że te wierzenia można odwrócić. Jest to tylko 

kwestia przeprogramowania podświadomości, która nie ocenia rzeczy i dlatego nie jest osądem. 

Oznacza to, że nie jest w stanie odróżnić prawdziwych i prawdziwych postaw od fałszywych. Wszyscy 

mają taką samą wiarygodność, ponieważ podświadomy umysł przyjmuje wszystko, co jest im dane. W 

kontekście transformacji kariery musimy odwrócić negatywne przekonania. Musimy wierzyć, że to, 

czego chcemy, jest możliwe, że jesteśmy zdolni i że jesteśmy tego godni. Oto trening, który ci pomoże. 

5.3 Trening 14: odwracanie negatywnych przekonań 

Jeśli powyższa sekcja dotycząca ograniczających wierzeń uderzyła w ciebie i jeśli ty, jak wielu ludzi, 

cierpisz z powodu ograniczających wierzeń - szczególnie w czasach zmian, jak teraz, to to ćwiczenie 

odwróci wszelkie negatywne przekonania, które masz. 

1. Utwórz dwie listy. W pierwszym, wymień wszystkie pozytywne wierzenia, które masz o sobie, 

wszystkie rzeczy, w których jesteś dobry. W drugim, wymień wszystkie negatywne przekonania o sobie, 

rzeczy, w których nie jesteś dobry. Na przykład: 

• Pozytywne przekonania o sobie: np. Jestem dobrym przywódcą, jestem troskliwy, jestem godny 

zaufania, hojny, jestem skuteczny w pracy, jestem pomocny i pomocny. itp 

• Negatywne przekonania o sobie: np. Nie wierzę, że mogę nauczyć się innej pracy, nie mogę mówić 

publicznie, jestem zdezorganizowany, nie mogę zarządzać swoim czasem, nie mogę przejść testu 

wyboru, jestem bezużyteczny na wywiadach itp. 



2. Spójrz na listę pozytywnych przekonań i spędź kilka chwil na każdym z nich. Pamiętaj o pozytywnych 

rzeczach, które doprowadziły cię do tego, aby utrzymać te wierzenia. Spisać je. Na przykład. ludzie 

wokół mnie, moja rodzina i przyjaciele zawsze byli godni zaufania, wspierający mnie, hojni swoim 

czasem, radami, możliwościami i pieniędzmi. 

3. Spójrz na listę negatywnych przekonań i zastanów się, co mogło ich spowodować. Na przykład. Nie 

mogę mówić publicznie, ponieważ kiedyś zawiodłem prezentację w pracy, jestem bezużyteczny na 

rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ mój nauczyciel powiedział mi, że nie mogę zrozumieć siebie w 

klasie. Nie mogę zdać egzaminów pisemnych, ponieważ trzy próby zdały moją teorię egzaminu na 

prawo jazdy. 

4. Weź trzy najlepsze negatywne przekonania, te, które naprawdę cię powstrzymują. Zastanawiając się 

nad tym, czego nauczyłeś się z pozytywnych doświadczeń z dwóch powyższych, zadaj sobie pytanie: 

• Skąd pochodzi to negatywne przekonanie? 

• Kto dał mi tę wiarę? 

• Jak mam się czuć z osobą, która dała mi tę negatywną wiarę? Czy ich szanuję? Czy / oni zawsze mieli 

rację? Jaka jest ich historia? 

• Jakie jest to negatywne przekonanie, które kosztuje mnie codziennie? 

• Co na dłuższą metę będzie oznaczało dla mnie to negatywne przekonanie? 

• Jak moje życie będzie inne, jeśli porzucę to negatywne przekonanie? 

5. Teraz weź jedną z negatywnych przekonań i napisz przeciwną wiarę temu, co masz. Na przykład, jeśli 

Twoje negatywne przekonanie brzmi: 

• "Jestem za stary, aby zmienić karierę, aby zostać nauczycielem", mógłbyś przekuć swoje przekonanie 

na bycie "To jest idealny wiek, aby rozważyć zmianę i wprowadzam do mojej nowej kariery 

pedagogicznej moje bogate doświadczenie życiowe". 

6. Aktywnie szukaj dowodów - zarówno małych, jak i dużych - aby wspierać twoje nowe przekonania. 

Znajdziesz to. Prowadź dziennik i rejestruj swój sukces (możesz napisać tyle nowych wierzeń, ile 

chcesz). 

• Np. Moje nowe przekonanie brzmi: "Mam pewność siebie, aby uczestniczyć w kursie umiejętności 

związanych z prezentacją i z entuzjazmem lubię uczyć się tej techniki. Jestem tak dobry i zdolny, jak 

wszyscy inni uczestnicy tej klasy. " 

7. Zdefiniuj swoją nową wiarę w siebie, nową strefę komfortu i samodzielną rozmowę i zdecyduj, jakie 

działania zamierzasz podjąć. 

• Np. Moja nowa strefa komfortu to: "Wierzę, że mogę to zrobić i zrobię to. Podniosę się do 

Wyzwanie polegające na uczeniu się, jak bezpiecznie prezentować się przed publicznością i zrozumieć, 

że popełnianie błędów można popełnić po drodze - to wszystko jest częścią procesu uczenia się. " 

• Np. Moja nowa rozmowa brzmi: "Jestem przekonany, że będę dawał prezentacje. Nie mam się czego 

bać. Po prostu to zrób!" 

• Np. Akcja, którą zamierzam podjąć, to: "Aktywnie zamierzam badać trening umiejętności prezentacji 

i zarejestrować się na następny kurs. Rozpocznę zajęcia od (daty). " 



5.4 Poprawa pewności siebie 

"Zaufanie nie wynika z tego, że zawsze ma się rację, ale nie obawiamy się, że się mylimy". Peter. T. 

Mcintyre 

Wszyscy doświadczyliśmy okropnego uczucia, które odczuwamy, gdy brak pewności siebie przeszkadza 

nam i uniemożliwia nam robienie tego, co chcemy. W ostateczności może to oznaczać, że po prostu 

boimy się robienia rzeczy, których nie można uniknąć - takich jak zabezpieczenie nowej pracy po 

zwolnieniu. Warto jednak podjąć kroki konieczne do zbudowania pewności siebie, ponieważ ma to 

ogromny pozytywny wpływ nie tylko na sytuacje związane ze zmianami kariery, ale również na całe 

życie. W ten sam sposób, w jaki wpływa na nas lęk przed zmianami, brak pewności jest często 

spowodowany oczekiwaniem czegoś, czego wcześniej nie robiliśmy lub czymś, co zrobiliśmy, ale może 

nie tak dobrze, jak mogliśmy lub powinniśmy to zrobić. Podczas gdy nierealistyczne jest wierzenie, że 

zawsze będzie dobrze, możesz spojrzeć z perspektywy i zminimalizować niepewność, co pomaga 

budować pewność siebie. Powody, dla których czujemy się mniej pewni, mają mniejsze znaczenie - 

najważniejsze jest budowanie i utrzymanie pewności siebie. 

5.4.1 10 strategii, których pewni ludzie używają: 

Strategia 1 Stwórz pozytywne nastawienie 

Twoja postawa ma wpływ: jak postrzegasz siebie, swoje myśli i sposób, w jaki się komunikujesz - to 

znaczy, słowa, których używasz - mają wpływ na twój poziom pewności siebie, Twoją samoocenę i to, 

jak inni cię postrzegają. Im bardziej jesteś pewny siebie, zauważysz, że ludzie wokół Ciebie będą 

traktować cię inaczej. Im więcej energii wydzielasz, ludzie wokół ciebie zauważą, że jest w tobie coś 

innego - coś naprawdę dobrego. 

Wybierz, aby zmienić sposób w jaki myślisz: to, w co wybierzesz wierzyć i myśli, stanie się Twoim 

głównym celem, a tym samym Twoją rzeczywistością. Jeśli więc skupiasz się na tym, czego nie chcesz 

być w konkretnej sytuacji, na przykład: "Nie chcę milczeć w wywiadzie", to jest to nieproporcjonalne i 

prowadzi do pytań takich jak " dlaczego jestem tak bezużyteczny? "Zamiast tego skup się na tym, czego 

chcesz. Pomyśl o tym, co chcesz czuć, jak chcesz wyglądać, co inni będą o tobie pamiętać, gdy będziesz 

mieć pewność. 

Zasługuj na to, czego się nauczyłeś: na przykład, kiedy wyniki, które otrzymujesz z projektu zmiany 

kariery, nie działają tak, jak chciałeś, potraktuj to jako doświadczenie edukacyjne, a nie niepowodzenie. 

Innym sposobem, aby o tym pomyśleć, jest brak porażek, tylko informacja zwrotna. Jeśli czegoś nie 

osiągniemy, nie oznacza to, że zawiedliśmy. Jeszcze się nie udało. Możemy zmienić nasze zachowanie 

i znaleźć inny sposób osiągnięcia naszego wyniku. Mówiąc prościej, jeśli to, co robimy, nie daje nam 

rezultatów, których potrzebujemy, powinniśmy zrobić coś innego i wziąć udział w uczeniu się. 

Świadomie myśl: decydując się świadomie myśleć pozytywnymi myślami, zaczynasz mieć nieświadome 

te same pozytywne myśli. 

Strategia 2 Kontroluj swoją "chatterbox" 

Każdy ma wewnętrznego komentatora: działa w naszych głowach i jest znany jako "self-talk" lub nasz 

"chatterbox". Jeśli ciągle ci mówisz, że nie możesz czegoś zrobić lub że to jest zbyt przerażające, 

uwierzysz w to. Twój wewnętrzny głos powie rzeczy, których nigdy nie tolerowałbyś od kogoś innego 

("wyglądasz okropnie w tym kolorze", "nie ma możliwości, abyś mógł wykonać tę pracę za milion lat", 

"kogo żartujesz"). Kluczem jest odrzucenie tych myśli w taki sam sposób, jak gdyby ktoś je wyraził. 



Za każdym razem, gdy złapiesz swój głos wewnętrzny, który jest negatywny, zastąp tę myśl czymś 

pozytywnym. Twoja podświadomość uwierzy w te pozytywne myśli, a jako bonus usłyszysz pozytywne 

myśli przez cały dzień. 

Zamknij ten głos w twojej głowie: gdy usłyszysz w głowie mały głos mówiący "nie możesz przekazać 

wywiadu, jesteś ...", zatrzymaj tę myśl i zastąp ją pozytywną, np. "Odniesiesz sukces w wywiadzie, 

udało ci się w innych wywiadach". 

Nie pozwól, by Twój wewnętrzny głos cię zniechęcił: automatycznie wyrusz na poszukiwania, jak coś 

będzie działać, na przykład rozmowę o pracę - poszukaj dowodów na to, w jaki sposób udało Ci się 

osiągnąć sukces w wywiadzie i powtórz pozytywne doświadczenia w swoim umyśle za każdym razem, 

gdy twój wewnętrzny głos przerywa. 

Strategia 3 Użyj pozytywnego języka 

Wiele osób ma tendencję do malowania bardziej negatywnego obrazu, niż to konieczne. Jak często 

mówiłeś "oh, miałem okropny dzień", kiedy w rzeczywistości po prostu doznałeś małego nieszczęścia? 

Te ponad dramatyzacje mają podobny efekt jak negatywny self-talk, zaczynasz wierzyć, że żyjesz w 

świecie pełnym okropnych rzeczy. Uważaj na język, w którym możesz kształtować swój światopogląd, 

siebie i sposób, w jaki reagujesz na te doświadczenia. Bądź świadomy swojego języka, słownictwo, 

którego używasz, wpływa na twoje samopoczucie. Weźmy na przykład wpływ na twoje uczucia 

zastąpienia: 

"Nie mogę" z "Nie będę" 

"Powinienem" z "Mogłem" 

"To problem" z "to szansa" 

"Muszę" z "Chcę" 

Strategia 4 Wzmacniaj relacje 

Nie trzymaj swojego projektu zmiany kariery w tajemnicy - szczególnie ze strony rodziny i bliskich 

osób. Im bardziej jesteś skryty, tym trudniej będzie każdemu cię bronić. Z drugiej strony uważajcie, że 

często ci, którzy są najbliżej nas odczuwają potrzebę ochrony nas przed lękiem przed nieznanym, w 

swoim entuzjazmie do tego, że czasami stają się naszymi najgorszymi wrogami.  

Powinieneś zidentyfikować wampiry energetyczne, jęki, kruszarki i krytyków - a następnie odciąć się 

od nich - nawet jeśli jest to tylko w związku z projektem zmiany kariery. Aby zachować pewność siebie 

w trakcie zmiany kariery zawodowej, należy skupić się na rozwijaniu pozytywnych relacji z podobnie 

myślącymi ludźmi, którzy będą oferować pozytywne nastawienie, energię i wsparcie w momentach, 

kiedy najbardziej tego pragniesz. 

Strategia 5 Poszerz swoją strefę komfortu 

Zwiększ swoją pewność siebie, wykonując małe kroki poza strefą komfortu i stopniowo oddalaj się. 

Zapisz wszystko, zachowaj dziennik sukcesu, zanotuj swoje osiągnięcia, zachowaj dynamikę i zdecyduj, 

ile akcji zamierzasz wykonać w ciągu dnia lub tygodnia. 

Strategia 6 Działaj pewnie 

Jak brzmi hasło - "udawaj, aż to zrobisz". Znaczenie tego polega na naśladowaniu pewności siebie, tak 

aby "działanie" z pewnością zapewniało sukces, a przy tym generowało prawdziwą pewność siebie. 



Możesz "działać" z przekonaniem - używając siły języka ciała, np. stój wysoko, patrz ludziom w oczy, 

uśmiechaj się, oferuj mocny uścisk dłoni. Możesz się ubrać, aby wyglądać i czuć się najlepiej. 

Pewni ludzie poświęcają czas, aby wyobrazić sobie, że odnoszą sukcesy. Wyobraź sobie, że gdybyś 

był naprawdę pewny w konkretnej sytuacji, co byś zrobił? Jak czułbyś się? Co by to było mówisz i 

słyszysz, jak inni mówią o tobie? Wyobrażanie i działanie udane to naprawdę skuteczny sposób 

budowania zaufania. 

Strategia 7 Bądź sobą 

Nie porównuj się do innych, ponieważ zawsze jest ktoś, kto będzie lepszy w czymś niż ty. To, co musisz 

zrobić, to przypomnieć sobie umiejętności, doświadczenie, wiedzę i rzeczy, w których jesteś dobry. 

Skoncentruj się na swoich umiejętnościach i mocnych stronach, i czerp z nich zaufanie. 

Strategia 8 Wyłącz 

Pewni ludzie ignorują myśl o nadchodzącym wydarzeniu - przygotowują się do tego dokładnie, a 

potem, kiedy nie mogą już nic więcej, tylko czekać, przesuwają myśl o tym wydarzeniu do tyłu swojego 

umysłu i są zajęci, aby umniejszać to, co nadchodzi, w ostatniej chwili. Ta strategia koncentruje twoją 

uwagę na czymś innym i powstrzymuje problemy z pewnością - oczywiście, jeśli nie jesteś 

przygotowany na to ,że strategia umysłu nie zadziała i wznowi działanie. 

Strategia 9 Przygotuj się dokładnie 

Dokładne przygotowanie znacznie przedłuży twoją pewność siebie. Może to obejmować podzielenie 

zadań poszukiwania pracy na fragmenty o niewielkich rozmiarach, odgrywanie ról i rozmawianie z 

powiernikiem. 

Strategia 10 Podejmij działanie 

Im więcej robisz, tym bardziej twój umysł będzie łączyć robienie czegoś nowego z dobrym 

samopoczuciem, co zwiększy twoją chęć zrobienia więcej nowych rzeczy, a tym samym pewności 

siebie. Podejmij działanie, nawet jeśli jest małe lub drobne, i odkryj zaufanie, jakie ci to daje. 

Najlepszym sposobem na zwiększenie zaufania i pewności siebie w umiejętności radzenia sobie z 

wszystkim, co przychodzi po Twojej myśli, jest praktyka, aby działanie stało się o wiele bardziej 

naturalne! Podjęcie działań, zanim naprawdę będziesz potrzebować, da ci ogromny szum i pewność 

siebie. 

5.4.2 Oto 12 dobrych nawyków, które pomogą Ci rozwinąć pewność siebie: 

1. Przypomnij sobie, w czym jesteś dobry. 

2. Zwiększ swoją energię. 

3. Zaufaj swoim instynktom. 

4. Zaakceptuj odpowiedzialność za swoje decyzje. 

5. Przestań narzekać i podejmij działania. 

6. Utrzymuj (lub osiągaj) równowagę w swoim życiu. 

7. Cokolwiek robisz, zobowiązujesz się do tego w 100%. 

8. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. 



9. Weź aktywność fizyczną. 

10. Prowadź dziennik sukcesu. 

11. Nie przestawaj się uczyć i wzrastać. 

12. Wyjdź poza strefę komfortu. 

5.5 Trening 15: Istniejące zaufanie i ulepszenia 

Istniejące zaufanie 

Zadaj sobie pytanie, w jakich obszarach projektu zmiany kariery czujesz się pewnie i wymień je tutaj: 

Np. Jestem pewny, że rozmawiam z agencjami rekrutacyjnymi. 

1 ........................................................................... .. 

2 ........................................................................... .. 

3 ........................................................................... .. 

4 ........................................................................... .. 

5 ........................................................................... .. 

6 ........................................................................... .. 

Istniejąca pewność: miejsce na ulepszenia 

Zadaj sobie pytanie, czego nie lubisz, robiąc to, lub sytuacje, w których nie czujesz się taki pewny siebie 

w twoim projekcie zmiany kariery. Napisz je tutaj: Na przykład. Czuję się mniej pewnie w rozmowach 

kwalifikacyjnych. 

1 ........................................................................... .. 

2 ........................................................................... .. 

3 ........................................................................... .. 

4 ........................................................................... .. 

5 ........................................................................... .. 

6 ........................................................................... .. 

Priorytety dla zmian 

Które obszary są dla Ciebie najważniejsze? Które najbardziej chcesz zmienić? 

1 ........................................................................... .. 

2 ........................................................................... .. 

3 ........................................................................... .. 

W moim projekcie zmiany kariery chcę się skupić na: 

 

 



5.6 Pokonanie depresji i zmotywowanie 

"Nic nie może powstrzymać człowieka o właściwej mentalności od osiągnięcia swojego celu; nic na 

ziemi nie może pomóc człowiekowi z niewłaściwym nastawieniem mentalnym. "W.W. Ziege 

Jestem pewien, że jesteście, jak wielu z nas, często narażeni na nowe możliwości, pomysły, koncepcje 

i poglądy. W rezultacie sprawia, że czujesz się bardziej pobudzony, podekscytowany, zmotywowany i 

zainspirowany do zmiany w swojej karierze i życiu - ogólnie rzecz biorąc - niewielki lub duży, krótki lub 

długoterminowy. Nie ma znaczenia, że jesteś stymulowany do zmiany. Wtedy coś się dzieje, a twoja 

motywacja znika - nie aktualizowałeś swojego CV przez wieki, nie odpowiadałeś na ogłoszenie o pracy, 

które cię interesowało, nie znalazłeś czasu na połączenie z agencjami rekrutacyjnymi, śledząc zaległe 

aplikacje nie jest już priorytetem, nie przekwalifikowujesz ani nie aktualizujesz swoich umiejętności itp. 

Czy to brzmi znajomo? Jest to coś, czego wszyscy doświadczamy od czasu do czasu, to naturalne. 

Ważne jest, aby wiedzieć, jak odzyskać motywację i wrócić na właściwe tory. 

5.6.1 12 strategii, aby pokonać depresję  i pozostać zmotywowanym 

Strategia 1 Podejmij zobowiązanie 

Zrób zobowiązanie dla siebie i powiedz komuś innemu, że sam akt mówienia głośno ożywia Twoje cele 

i motywuje do działania. 

Strategia 2 Zadbaj o to, aby Twoje cele zawodowe były widoczne 

Plan działania, który został napisany, a następnie pozostawiony w szufladzie lub na komputerze i nigdy 

na niego nie spojrzał, nie ma dla ciebie żadnego pożytku. Umieść swój plan tam, gdzie zobaczysz go 

codziennie, najlepiej kilka razy dziennie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób wizualne przypomnienie 

swoich celów zawodowych w formie tablicy wizji - jak zasugerowano w kroku 2. Zobacz zdjęcia, zdjęcia 

tego, co chcesz osiągnąć. Przypomnij sobie swój cel kariery każdego dnia i korzyści, jakie przyniesie. 

Strategia 3 Trzymaj swój plan przy życiu 

Wykorzystaj swój plan, aby opowiedzieć historię o osiągniętych postępach i o tym, jak bardzo jesteś 

blisko swojego celu zawodowego. Zaktualizuj go, gdy wszystko się zmieni i postęp. Utrzymuj ją 

odpowiednią i aktualną. Bądź elastyczny, jednocześnie skupiając się na swoim celu. 

Strategia 4 Steruj kontrolami 

Jeśli robisz wszystko, aby sytuacja była "właściwa" i nic więcej nie możesz zrobić, to zrelaksuj się i 

kontroluj to, co możesz kontrolować. Nie ma absolutnie żadnej wartości w stresie, martwieniu się lub 

traceniu nad nią energii. To może tylko wyczerpać twoją motywację. Skoncentruj swoją energię na 

czymś bardziej produktywnym. 

Strategia 5 Zarządzaj nieoczekiwanym 

Upewnij się, że jesteś silny, gdy życie rzuca ci coś niespodziewanego. Aby pozostać zmotywowanym, 

wycofaj się z problemu i zobacz go z pozytywnej perspektywy. Zidentyfikuj wszystkie pozytywne 

elementy, czyli to, co jest dobre w tej sytuacji. Spójrz na potencjał sytuacji, tj. Jeśli wprowadzono jakieś 

zmiany, co możesz zrobić? Rozważ obawy i rzeczy, które niepokoją cię o sytuację. Nie spoglądaj 

najpierw na obawy, ponieważ może to spowodować zamknięcie potencjalnie dobrych pomysłów z 

wszystkimi powodami, dla których nie zadziała, zanim jeszcze zaczniesz, a potem, zgadnij co, stracisz 

motywację. 

Strategia 6 Ucz się na poprzednich sukcesach 



Pomyśl o czasach, kiedy osiągnąłeś coś, z czego byłeś dumny? Jak to zrobiłeś? Jaki był sekret twojego 

sukcesu? Co ciągle cię napędzało? Co działa dla ciebie? Co Cię motywuje? Aby uzyskać więcej 

informacji, zapoznaj się z pracą wykonaną w kroku 1. 

Strategia 7 Przypomnij sobie, dlaczego to robisz 

Pożądanie jest kluczem do sukcesu; daje nam motywację do kontynuowania pracy w kierunku naszych 

celów zawodowych. Wyjaśnij, dlaczego chcesz, co chcesz, np. dlaczego chcesz zmienić pracę? Czy to 

dlatego, że chcesz poprawić swoją satysfakcję z pracy, zarobić więcej pieniędzy lub poczuć się 

docenionym? Kiedy już zrozumiesz, dlaczego celujesz w swój cel kariery, regularnie przypominaj sobie 

o tych powodach. Umieszczaj notatki w swoim dzienniku, zdjęcia na ścianie lub wiadomości na 

drzwiach lodówki - wszystko, aby utrzymać to pożądanie w pamięci. 

Strategia 8 Wykorzystaj wsparcie innych 

Powiedzenie komuś, co robimy, może być bardzo silnym czynnikiem motywującym nas do dalszego 

rozwoju. Użyj znajomych, rodziny lub rozważ pracę z trenerem kariery. Wybierz kogoś, kto będzie dla 

ciebie rootingiem i będzie chciał, abyś odniósł sukces. Będą Cię słuchać, pomagać Ci znaleźć 

rozwiązania, omówić z Tobą opcje, zachęcić, zmotywować i jeśli będziesz miał dzień wolny od pracy, 

przypomną Ci, dlaczego to robisz. I oczywiście zawsze będą chcieli świętować swoje sukcesy z tobą! 

Strategia 9 Podejmij działanie 

Podejmij teraz działanie - zrób coś, wszystko, choćby małe, np. wyszukaj numer telefonu potencjalnej 

firmy, wykonaj rozmowę telefoniczną z agentem ds. rekrutacji, uporządkuj swój plik poszukiwania 

pracy. Jeśli nic nie zrobisz, nic się nie zmieni. Dokonuj drobnych zmian, rób coś małego każdego dnia, 

a będziesz poruszał się do przodu. Nie pozwól, by twoja motywacja spadła na podłogę, nie odkładaj 

rzeczy aż do jutra. 

Strategia 10 Zrób więcej 

Im więcej zrobisz, tym więcej zrobisz. Skorzystaj z rozpędu. Kiedy już nabędziesz impetu, włączy się i 

stanie się łatwiejsze. Pęd pomoże ci znieść. 

Strategia 11 Świętuj swoje sukcesy 

Prowadź dziennik sukcesu. Bądź uprzejmy dla siebie: nie krytykuj siebie, gdy nie robisz tak dużego 

postępu, jak chcesz. Często nagradzaj siebie, utrzymuje poziom energii i sprawia, że czujesz się dobrze. 

Strategia 12 Dokończ, co zaczynasz 

Nabierz nawyku wykonywania zadań w 100%. Nie ma to jak osiągnąć coś, co zmotywuje nas do 

działania. 

5.7 Trening 16: uzyskaj dostęp do swojej motywacji 

Kiedy myślimy o tym, co motywuje nas do działania, to dla niektórych ludzi, ponieważ chcą odejść od 

problemu lub sytuacji, której chcą uniknąć lub pozbyć się - można to określić jako "odejście" lub 

"negatywną motywację". ". Dla innych ludzi ich motywacją może być dążenie do celu. Ich uwaga i 

skupienie są wszystkim o tym, jak mogą dotrzeć i osiągnąć to, czego chcą. Jest to określane jako 

"zmierzające do" lub "pozytywna motywacja". Na przykład, osoba "odsuwająca się" może powiedzieć 

coś w rodzaju "w mojej następnej pracy chcę uniknąć problemów, które wykluczają mi płacenie za 

sprzedaż, którą wykonuję." Natomiast osoba "poruszająca się" może powiedzieć: "w mojej następnej 

pracy chcę przejąć kontrolę, aby osiągnąć i zostać nagrodzonym za sprzedaż, którą wykonuję." Chociaż 



w przeważającej części możemy być w rzeczywistości osobą "oddalającą się" lub "zbliżającą się", 

większość z nas ma cechy osobowości które są mieszanką obu. Nawet jeśli wiemy, co motywuje nas do 

działania, nie zawsze działa! W chwili, gdy stajemy się nieaktywni, musimy przypomnieć sobie, dlaczego 

stawiamy na pierwszym miejscu nasze cele i jakie są korzyści z ich osiągnięcia. W następnym ćwiczeniu 

są 4 pytania, które pomogą ci ocenić poziom motywacji i zdecydować o przyszłości. Napisz odpowiedzi 

na następujące pytania dotyczące Twojego celu zawodowego: 

Co się stanie, gdy osiągniesz swój cel "X"? 

Co się nie stanie, gdy osiągniesz swój cel "X"? 

Co się stanie, jeśli nie osiągniesz swojego celu "X"? 

Co się nie stanie, jeśli nie osiągniesz celu "X"? 

Przydatne pytania do rozważenia: 

• Co wyciągasz z tego treningu? 

• Czy korzyści z osiągnięcia celu przeważają nad perspektywą jego nieosiągnięcia? 

• Czego więcej potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel kariery? 

• Co musisz zrobić, aby ponownie poczuć namiętność i odzyskać motywację? 

• Biorąc wszystko pod uwagę, czy musisz przejrzeć swój cel kariery? 

5.8 Wykorzystaj jak najlepiej swoje 168 godzin 

"Możesz opóźnić, ale czas nie będzie." Benjamin Franklin 

Faktem jest, że wszyscy mamy 168 godzin w naszym tygodniu - nie więcej i nie mniej - ale niektórzy z 

nas osiągają bardzo dużo, a inni bardzo niewiele. Jeśli chcesz osiągnąć więcej w swoim tygodniu, spójrz 

na poniższe, wybierz pomysły, które przemówią do Ciebie i zacznij już dziś. Zwiększy to kontrolę nad 

projektem i lepsze wykorzystanie jego czasu . Spędzaj czas, bo nie dostaniesz go z powrotem! 

5.8.1 4 strategie kontroli i zmaksymalizowania swoich 168 godzin: 

Strategia 1  

Bądź zorganizowany 

Dezorganizacja czasami wynika z nieznajomości tego, co najlepiej dla ciebie działa. Możesz 

eksperymentować z tym, jak lubisz pracować: 

Listy Do Zrobienia  

Może to obejmować codzienne planowanie, przeglądanie listy "do zrobienia" lub przydzielanie 

poranków do zadań zawodowych i popołudniowych do zajęć w domu. 

Najlepszy czas dnia 

Wypracuj najlepszą porę dnia, aby być kreatywnym, zajmować się numerami, wykonywać połączenia 

telefoniczne, pisać listy, obsługiwać korespondencję, problemy itp. I planować swoje działania w 

tamtym czasie. 

Przydziel jedno miejsce dla przychodzących dokumentów 



Papiery tworzą dużo bałaganu i możemy tracić dużo czasu na szukanie czegoś. Twoje CV, listy, 

korespondencja w poszukiwaniu pracy, dziennik aktywności zawodowej, plan działania i papier, który 

trafia do biura lub domu, trafia w to jedno miejsce. 

Stwórz rutyny rano i wieczorem 

Twórz procedury na początek i koniec dnia dla Ciebie i Twojej rodziny. W rzeczywistości, rutyny i 

procesy dla wszystkiego! 

Strategia 2  

Bądź realistą 

Czasami nie jesteśmy realistami z naszym planowaniem czasu. Nie spodziewamy się, oczekując, że 

osiągniemy o wiele więcej, niż jest to realistyczne. To prowadzi do rozczarowania i porażki. 

Planowanie pracy 

Planując swoją pracę, pozostaw czas na nieplanowane, aby zachować elastyczność. 

Pchaj i nagradzaj siebie 

Pchnij się, ale daj sobie przyjemność - zasłużysz na to! 

Strategia 3 

 Zaakceptuj pomoc od innych 

Pamiętaj, że tak jak Ty, ludzie często lubią być proszą o pomoc i wkład. 

Sporządź listę  

Sporządź listę osób, których szanujesz i które mogą Ci pomóc. Zacznij od wyjaśnienia im wyzwań i 

zapytaj, czy mogą ci pomóc. Będziesz zaskoczony, jak pochlebiający ludzie często podchodzą do tego 

podejścia. 

Delegacja 

"Delegacja" może również obejmować korzystanie z innych zasobów, takich jak biblioteki, Centrum 

Pracy i inne usługi publiczne, książki, internet itp. 

Strategia 4  

Powiedz "Nie" kiedy potrzebujesz lub chcesz! 

Częstym problemem dla ludzi, "którzy nie mają czasu", jest to, że nie mogą powiedzieć "nie". Często 

nie mówią "tak", ale raczej "no może" lub "zobaczę". Zdarza się, że osoba szukająca pomocy działa 

bardziej asertywnie, a ty robisz to, czego tak naprawdę nie chcesz. Nie zawsze jest to łatwe, ale możesz 

nauczyć się być silniejszym i powiedzieć proste "nie", kiedy tak naprawdę masz na myśli. 

Pozwolenie 

Daj sobie pozwolenie na powiedzenie "nie" 

• Można powiedzieć "nie" (masz prawo powiedzieć "nie") 

• Można się postawić na pierwszym miejscu 

• Powiedzenie "nie" może dać ci więcej energii i pewności siebie 



• Powiedzenie "nie" może sprawić, że ludzie będą cię bardziej cenić. 

Praktyka 

Ćwicz na małych rzeczach, aby być gotowym na wielkie rzeczy. 

• Staraj się mówić "nie" dwóm drobnym rzeczom każdego dnia. 

• Nie zapomnij pogratulować sobie, gdy mówisz "nie"! 

Zadaj sobie pytanie 

Kiedy będzie ciężko zadać sobie pytanie: 

• "Co mnie kosztuje pod względem szczęścia i zdrowia, kiedy nie mogę odmówić?" 

• "Jak inne mogłoby być moje życie, gdybym powiedział" nie "tym, czego nie chcę robić?" 

• "Co jest najgorszą rzeczą, jaka może się stać, jeśli powiem" nie "?" 

5.9 Sztuczki, które zapewniają ci kontrolę 

Na kolejnych stronach przedstawiono kilka przydatnych modeli, aby pomagały zarządzać czasem. 

Spójrz i zobacz, które lubisz i eksperymentuj z nimi. 

5.10 Złoty czas 

W swojej książce "Twój najlepszy rok!", Jinny Ditzler przedstawia koncepcję Gold Time, w której mówi 

o tym, jak powinniśmy się nauczyć zarządzać sobą, identyfikując działania w każdej z naszych ról, które 

będą miały największy wpływ na nas i na innych. . Role, na przykład, mogą być twoją pracą lub 

przejściową rolą, mężem, żoną, rodzicem, przyjacielem itp. Złoty czas spędzany jest na ważnych, nie 

pilnych zajęciach. Nazywa się Gold Time, ponieważ czas poświęcony na tego typu działania opłaca się 

co najmniej dziesięciokrotnie w okresie, w którym inwestujesz w inne rodzaje działalności. Ponadto, 

skupiając się na działaniach, które są ważne i nie pilne, prowadzi się do życia z mniejszym stresem i 

mniejszą walką przeciwpożarową. Mniej rzeczy osiąga punkt kryzysowy. 

5.10.1 Przykład Gold Time: 

Pilne / Ważne 

• Kryzysy - potrzeba hydraulika 

• Problemy z prasowaniem - ustalanie terminu przeterminowania. 

• Działania prowadzone w trybie deadline - wysyłanie CV 

Agencja rekrutacyjna 

Nie Pilne / Ważne 

GOLD TIME 

• Zapobieganie - uzyskanie podstawowego CV w przygotowaniu na nadchodzące prace 

• Budowanie relacji - Znajdź czas na odwiedzenie starego znajomy, który może pomóc w poszukiwaniu 

pracy 

• Planowanie - przed realizacją zaplanuj moje cele przejścia zbędny 



• Rozpoznawanie nowych możliwości - poświęcenie czasu na wzięcie udziału w wystawach branżowych 

• Priorytety i projekty - proaktywnie pracując nad następnym ruchem w karierze 

Pilne / Nieważne 

• Przerwy - od sąsiadów 

• Niektóre wiadomości e-mail, połączenia telefoniczne, Twitter lub Facebook 

• Prasowanie ma znaczenie - obsługa korespondencji 

• Popularne zajęcia - zakupy rzeczy, które lubisz, ale nie potrzebujesz 

Nie Pilne / Nieważne 

• Ciekawostki - martwienie się o to, które skarpetki mają nosić 

• Niektóre wiadomości e-mail i połączenia telefoniczne 

• Marnowanie czasu - plotkowanie z sąsiadami 

• Przyjemne czynności - zakup nowej kosiarki do trawy  

Jeśli podoba ci się to podejście, możesz kupić książkę Jinny Ditzler "Twój najlepszy rok" w Internecie. 

5.11 Trening 17: Twój złoty czas 

Stwórz własne zajęcia Gold Time  

5.12 Zjedz tę żabę! 

Brian Tracy wyjaśnia w swojej książce "Zjedz tę żabę", że istnieje stare powiedzenie, że jeśli pierwszą 

rzeczą, jaką robisz rano jest zjedzenie żywej żaby, będziesz miał satysfakcję wiedząc, że to 

prawdopodobnie najgorsza rzecz przez cały dzień! Zjedz tę żabę, która przyjęła to powiedzenie jako 

metaforę podjęcia najtrudniejszego zadania w pierwszej kolejności. Jest to jedyne, czego 

prawdopodobnie unikasz, ale podejmując działania, najprawdopodobniej będzie to ten, który da ci 

największy wpływ na twoje życie. Dodaje, że po prostu nie ma wystarczająco dużo czasu, aby zrobić 

wszystko na naszej liście "Do zrobienia" i nigdy nie będzie. Ludzie sukcesu nie starają się robić 

wszystkiego. Koncentrują się na najważniejszych zadaniach i upewniają się, że zostaną wykonane. 

Poznaj system zarządzania czasem Briana Tracy w swojej książce "Zjedz tę żabę", którą można kupić 

online w Amazon. 

5.13 Najważniejsze rzeczy 

Wykorzystaj plan działania opracowany podczas treningu 13, aby zidentyfikować 3 "najważniejsze 

rzeczy" do wykonania każdego dnia. Jeśli uważasz, że trudno jest ustalić priorytety, zadaj sobie to 

pytanie w odniesieniu do każdego z działań w swoim planie: "co namacalna różnica spowoduje, że to 

działanie przyczyni się do osiągnięcia mojego celu?". Następnie wybierz 3 działania, które uczynią 

największą różnicę i pracuj te pierwsze. Sztuczka polega na tym, aby nie zaczynać od długiej listy rzeczy, 

ponieważ prawdopodobnie nie uda się ich do końca dnia. Zrób prostą listę kluczowych rzeczy do 

zrobienia i skoncentruj się na nich i nie zaczynaj niczego, dopóki nie wykonasz tych zadań. 

5.14 Czy to powoduje, że łódź porusza się szybciej? 



Czy to, co robisz, zbliża Cię do celu? Jeśli Twoim celem jest wygrać wyścig łodzi, czy Twoje działanie 

sprawi, że twoja łódź będzie szybsza? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to idź dalej, ale jeśli odpowiedź 

brzmi "nie", zatrzymaj to, co robisz, pomyśl i planuj ponownie, a jedynie podejmuj działania, które 

spowodują, że twoja łódź pójdzie szybciej i poprowadzi cię w kierunku twojego celu. 

5.15 Przestań zwlekać 

"Zwlekanie jest jedną z najczęstszych i najbardziej śmiertelnych chorób, a jej żniwo na sukces i szczęście 

jest ciężkie." Wayne Gretzky 

Czy masz przedmiot na liście "do zrobienia", który był tam od wieków i jakoś nigdy nie wydaje się, żeby 

to zrobić? Czy denerwujesz cię, że jest tak długo na twojej liście działań? Czy unikaliście robienia czegoś, 

co naprawdę chcecie, lub bardziej do tego stopnia, że musicie zrobić to samo? Jeśli tak, być może 

cierpisz z powodu zwlekania. 

5.16 Trening 18: 5 kroków, aby pokonać zwlekanie 

Krok 1 Czy na pewno chcesz to zrobić? 

Spójrz na przedmiot, którego unikałeś i zadaj sobie pytanie, czy naprawdę chcesz to zrobić? Jeśli tego 

nie zrobisz i nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli tego nie zrobisz, dlaczego nie 

przekreślić tej listy? Jeśli jest to coś, co uważasz, że powinieneś zrobić lub powinno zrobić, czy 

naprawdę potrzebujesz? Czy istnieje inny sposób na osiągnięcie tego samego celu? Na przykład możesz 

mieć "ring 6 agencji rekrutacyjnych" na swojej codziennej liście "do zrobienia". Jeśli chcesz zdobyć 

pracę i ciągle nie dzwonisz do 6 agencji rekrutacyjnych dziennie, zastanów się nad alternatywami: 

pisanie bezpośrednio do firm, dołączanie do kolejnych tablic ogłoszeń, nawiązywanie kontaktów z 

innymi specjalistami z branży. Znajdź to, co działa dla ciebie i pomóż ci osiągnąć ten sam cel. Jeśli jest 

to coś, co "musisz" zrobić, zadaj sobie pytanie, czy naprawdę musisz, czy tak naprawdę chcesz. 

Odkładałem papiery, aby odnowić hipotekę na własność (ponieważ nigdy nie byłem zbyt chętny do 

wypełniania formularzy) i powtarzałem sobie, że było to coś, co "musiałem" zrobić. Kiedy zdałem sobie 

sprawę, że nie "musiałem", ale raczej "chciałem", ponieważ chciałem móc żyć w domu, ta subtelna 

zmiana ułatwiła mi wejście i zrobienie tego. 

Krok 2 Jakie są zalety tego rozwiązania? 

Zastanów się, jakie są tego powody i jakie są korzyści z tego osiągnięcia. Takie jest życie, że czasami 

musimy robić rzeczy, których wolelibyśmy nie robić, w tym przypadku główną korzyścią z robienia 

czegoś może być, abyśmy mogli skreślić to z naszej listy "do zrobienia" i nie musieć o tym myśleć za 

każdym razem, gdy spójrz na listę. Możesz także zastanowić się, co się stanie, jeśli tego nie zrobisz. 

Krok 3 Co przeszkadza ci tego nie robić? 

Czy coś cię powstrzymuje przed zrobieniem tego? Czy potrzebujesz czegoś, informacji, pomocy kogoś 

innego lub czegoś innego, aby to zrobić? Wypracuj to, czego potrzebujesz, aby posunąć się naprzód i 

posortuj to. 

Krok 4 Jak się poczujesz? 

Jak się poczujesz, gdy już to osiągniesz? Możesz poczuć ulgę, że w końcu udało ci się to posortować, 

zadowolić z siebie lub zadowolić dobrze wykonaną pracą. Wyobraź sobie, jak poczujesz i zatrzymasz to 

uczucie. 

Krok 5 Podziel zadanie na poszczególne kroki 



Podziel zadanie na poszczególne kroki i wykonaj teraz pierwszy najmniejszy krok. Na przykład, jeśli 

odkładałeś aktualizację swojego CV, wyszukuj najnowszą kopię lub skonfiguruj nowy dokument na 

swoim komputerze. Jeśli chcesz wykonać połączenie telefoniczne, wyszukaj numer. Zrób pierwszy krok 

i będziesz na najlepszej drodze. 

5.17 Rozsądek ma znaczenie 

"To nie jest to, kim jesteś, że powstrzymuje cię, to jest to, za kogo uważasz się, że nie jesteś." Autor 

nieznany 

Każdy chce się wyróżniać z tłumu, ale co potrzeba, aby uzyskać pracę, którą chcesz? Posiadanie 

pozytywnego nastawienia jest bardzo ważne, chociaż mówimy o nastawieniu, które wykracza poza 

bycie szczęśliwym i mówienie pozytywnych rzeczy. Chodzi o nastawienie, które zdaniem pracodawców 

jest ważne. Co to jest? Badanie przeprowadzone przez Jamesa Reeda - prezesa gigantycznej agencji 

rekrutacyjnej REED wykazało, że w ankiecie przeprowadzonej wśród tysięcy najlepszych pracodawców 

97% wybrało sposób myślenia o umiejętnościach, pytając, kogo zatrudnią, gdy spotka się z ostatnimi 2 

kandydatami. Teraz typowo kandydaci pomyśleli, że aby uzyskać wymarzoną pracę, muszą mieć 

odpowiednie umiejętności. Większość ludzi nie zastanawiałaby się nawet, jaki sposób myślenia jest 

potrzebny, aby znaleźć pracę. Tak więc ta ankieta była objawieniem. Wyniki ankiety nie tylko pokazały, 

że nastawienie mentalności przeważyło nad udowodnieniem, że ... 

Twój sposób myślenia może potroić Twoje szanse na uzyskanie, utrzymanie i rozkwit w najlepszych 

zawodach, a nawet więcej, pracodawcy oceniają osoby o silnym nastawieniu na wartość 7 × wartości 

innych pracowników. Więc o co chodzi w sposobie myślenia? Nastawienie definiowane jest jako: 

"Zwykły sposób myślenia" Jeśli twoje umiejętności dotyczą tego, co możesz zrobić - wtedy twój sposób 

myślenia dotyczy tego, co widzisz, myślisz i wierzysz. - cechy umysłu są takie, jak bycie napędzanym, 

innowacyjnym i zrównoważonym. Twój sposób myślenia staje się drugą naturą - nie jest to coś, o czym 

myślisz świadomie. To sposób na życie - żyjesz i oddychasz. 

Badania Jamesa Reeda wykazały, że najważniejszymi 6 cechami umysłu, najważniejszymi dla 

pracodawców, są: 

1. Uczciwość 

2. Godny zaufania 

3. Zobowiązanie 

4. Zdolność adaptacyjna 

5. Odpowiedzialność 

6. Elastyczność 

Wyniki te były niezależnie od zawodu lub poziomu. Dlaczego te ważne są wiedzieć? Kluczem jest 

zbudowanie tych cech umysłu w każdym elemencie poszukiwania pracy. Istnieje internetowa ocena, 

która towarzyszy książce: Put Your Mindset To Work. Ocena - o nazwie mindset 3G to kompletny 

sposób na zmierzenie swojego nastawienia. Trwa to około 15 minut, a otrzymasz osobisty raport 

zawierający informacje o mocnych stronach umysłu i obszarach rozwoju. Po uzyskaniu tego wejścia 

możesz go użyć w projekcie poszukiwania pracy. Znajomość i poprawa sposobu myślenia może dać ci 

istotną przewagę w zdobywaniu, utrzymywaniu i awansowaniu w każdej pracy. Praca, którą Reed 

podjęła, dostarcza wielu wskazówek, które pozwolą ci opanować mentalność. 

5.18. Przezwyciężać niepowodzenia 



"Niepowodzenie to po prostu możliwość rozpoczęcia od nowa, tym razem bardziej inteligentnie." 

Henry Ford 

Kiedy szukasz pracy, nieuniknione jest, że będziesz mieć wzloty i upadki. Nie możesz kontrolować 

każdej ewentualności w swoim poszukiwaniu nowego życia zawodowego, chociaż możesz 

kontrolować, jak reagujesz na te życiowe wyzwania. Znalezienie pozytywnej strony, aby poradzić sobie 

z uderzeniami, zapewni ci dobrą pozycję i nie zapominaj, że poszukiwanie pracy jest grą liczbową, więc 

staraj się nie odrzucać osobiście - po prostu idź dalej i coś dobrego się zdarzy. Następny trening 

dostarcza potężnych pytań, aby zbadać, co poszło nie tak i co można zrobić, aby poprawić sytuację 

następnym razem. 

5.19 Trening 19: dotrzyj do sedna sprawy 

Część 1: Zrozumienie, co się stało 

1. Co wydaje się być problemem? 

2. Co spowodowało cofnięcie? 

3. Jakie były główne przeszkody? 

4. Jakie, jeśli w ogóle, opinie otrzymałeś? 

Część 2: Robienie różnych rzeczy 

1. Czego się nauczyłeś? 

2. Co możesz teraz zrobić? 

3. Gdzie idziesz stąd? 

4. Jakie są Twoje kolejne kroki? 

Wskazówka: Odpowiadając na te pytania, sprawdź, czy Twoje osobiste wartości nie zostały urażone 

lub zignorowane, ponieważ może to być przyczyną Twojego niepowodzenia. 

5.20 10 wskazówek, które pomogą Ci na bieżąco: 

1. Pamiętaj, że porażki są tymczasowe - większe rzeczy czekają na ciebie. 

2. Przypomnij sobie swój cel kariery i powody, aby to osiągnąć. 

3. Zrób sobie przerwę. 

4. Odsuń się i odsuń od siebie sytuację. 

5. Sprawdź swój cel zawodowy i plany, aby ustalić, czy są one konkretne i realistyczne. 

6. Skontaktuj się z ekspertem. 

7. Ponownie oceń swoją strategię. 

8. Popchnij przez zanurzenie. 

9. Bądź świadomy i odwróć negatywną samo-rozmowę. 

10. Bądź świadomy swojego języka. 

5.21 Przejdź do przodu 



Ważną rzeczą w radzeniu sobie z niepowodzeniami jest zdolność do ciągłego rozwoju bez względu na 

to, co jeszcze się dzieje. Oto kilka wskazówek, które okazały się przydatne dla innych osób w podobnych 

okolicznościach: 

5.21.1 5 wskazówek, które pomogą ci iść do przodu 

1. Podejmij działanie. Działaj teraz, zrób coś, może to być wszystko, choćby małe, np. sprawdź numer 

telefonu, zadzwoń, ustal spotkanie. Jeśli nic nie zrobisz, nic się nie zmieni. 

2. Im więcej robisz, tym więcej zrobisz. Skorzystaj z pędu, gdy już zaczniesz, rozpęta się pęd, a stanie 

się łatwiejszy, pęd pomoże ci znieść. 

3. Ucz się na poprzednich sukcesach. Pomyśl o czasach, w których zabezpieczyłeś swoją ostatnią pracę 

- jak to zrobiłeś? Jaki był sekret twojego sukcesu? Co ciągle cię napędzało? Co działa dla ciebie? 

4. Korzystaj z pomocy innych. Powiedzenie komuś, co robimy, może być bardzo silnym czynnikiem 

motywującym nas do dalszego rozwoju. Wybierz kogoś, kto będzie dla ciebie rootingiem i będzie chciał, 

abyś odniósł sukces. Będą cię słuchać, pomagać ci znaleźć rozwiązania, omówić z tobą opcje, zachęcić, 

zmotywować i jeśli masz "Dzień wolny" przypomną ci, dlaczego to robisz. 

5. Świętuj swój sukces. Tak wielu z nas chowa się przed tym, czego nie zrobiliśmy i zaniedbujemy 

gratulacje sobie, jak wiele osiągnęliśmy do tej pory. Rozpoznaj i świętuj swoje postępy. 

5.22 Samoobrona naprawdę ma znaczenie 

"Włóż swoją przyszłość w dobre ręce - swoją własną." Autor nieznany 

Rozmawialiśmy już o nieuniknionej serii emocji, które przemiany kariery tworzą na pewnym poziomie, 

a reakcje na wzloty i upadki mają ogromny wpływ na to, jak udany jest Twój cel kariery. Chociaż nie 

możesz kontrolować każdej stresującej sytuacji lub emocji, które odczuwasz w trakcie swojej kariery 

przejścia, są pewne rzeczy, które możesz zrobić, które pomogą ci się zrelaksować i postawić cię w 

odpowiednim nastroju, aby poradzić sobie z tym, co stanie Ci na drodze. Radzenie sobie z emocjami 

przyjdzie ci łatwiej, jeśli będziesz musiał zadbać o siebie. Opieka nad sobą może wydawać się 

pobłażliwa, chociaż jest to prawdopodobnie najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie podczas 

poszukiwania pracy. Dbanie o siebie pomoże ci poczuć się dobrze i da ci odrobinę pewności siebie, aby 

pomóc Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być. Ignoruj samoobronę na własne ryzyko. 

5.23 4 strategie samoopieki, aby utrzymać poziom stresu pod kontrolą 

Strategia 1 Samoopieka emocjonalna 

Ciesz się wspierającymi relacjami z rodziną, przyjaciółmi, sobą i innymi. Otocz się pozytywnymi ludźmi 

i tymi, którzy się o ciebie troszczą. Rozwijaj swoje relacje i ucz się, jak spełniać Twoje osobiste potrzeby 

- co może oznaczać "nie" dla wniosków, które obecnie nie spełniają twoich wymagań. 

Strategia 2 Mentalna opieka 

Skup swoją uwagę na swoich celach. Rozciągnij i pobudzaj swój umysł poprzez swoje działania. Ustal 

sobie limity czasowe dla działań związanych z wyszukiwaniem, zapewniając regularne przerwy. Stwórz 

dobrą równowagę w swoim życiu i zawsze włączaj do niej rzeczy, które są przyjemne, relaksujące, 

inspirujące i motywujące. 

Strategia 3 Samopomoc fizyczna 



Rób regularną aktywność i korzystaj ze zdrowej diety. Nie rozkoszuj się spożyciem żywności lub 

alkoholu. Jedz powoli uwalniające się węglowodany, aby utrzymać zbilansowane spożycie cukru. 

Utrzymuj nawodnienie i bóle głowy z dala od regularnego przyjmowania wody. Unikaj nadmiernej 

kofeiny i pij herbatki ziołowe codziennie. 

Strategia 4 Celowa samoopieka 

Rozpoznaj, co jest dla ciebie ważne i przeżyj swoje życie z poczuciem sensu i celu. Poświęć czas na 

robienie rzeczy, które najbardziej lubisz, z ludźmi, z którymi lubisz przebywać. Poświęć trochę czasu, 

aby doświadczyć na wolnym powietrzu lub zrobić coś, co chciałeś zrobić przez długi czas, ale nigdy nie 

znajdziesz czasu. 

5.24 Trening 20: plan samoopieki 

Sporządź własny plan samopomocy, stosując 4 strategie: 

Dbanie  O Zdrowie  Działanie    Kiedy 

Emocjonalna samoopieka 

Mentalna opieka 

Fizyczna samoobsługa 

Celowe samoopieki 

Inna opieka własna 

5.25 Kluczowe punkty z Etapu 4: Dbałość 

Osiągnąłeś koniec Kroku 4: Dbałośc. Oto kluczowe punkty z kroku 4: 

1. W okresach przejściowych każdy napotyka wzloty i upadki i jest to tzw. Roller-coaster zmian. 

2. Strach nie znika, ale możemy uczyć się strategii, abyśmy mniej się bali. 

3. Ograniczające przekonania można zmienić i zmienić na coś pozytywnego. 

4. Powody, dla których czujemy się mniej pewni siebie, niż chcemy, są mniej ważne niż umiejętność 

budowania i podtrzymywania zaufania. 

5. Strategie, które pewni ludzie używają, mają pozytywne nastawienie, przekwalifikowują swój 

"chatterbox", są świadomi swojego języka, budują energetyczne relacje, wychodzą poza strefę 

komfortu, fałszują zaufanie, nie porównują się do innych, przygotowują gruntownie i podejmują 

działania. 

6. Pozostań zmotywowany, realizując swoje cele, pokazuj cele i utrzymuj przy życiu swój plan działania. 

Nie stresuj się z rzeczy, nad którymi nie możesz zapanować, i cofnij się przed problemem, i zobacz go z 

pozytywnej perspektywy. Gdy żetony nie działają, przypomnij sobie, dlaczego wyznaczasz cel (y), 

akceptujesz pomoc innych, a przede wszystkim kontynuujesz działania zmierzające do ostatecznej 

wygranej. 

7. Sprawdź, czy twój czas się liczy, bo go nie odzyskasz! Bądź zorganizowany i realistyczny, ile możesz 

osiągnąć w jeden dzień. Zaakceptuj pomoc innych i naucz się mówić "nie", kiedy nie chcesz. Użyj 

systemu zarządzania czasem, aby pomóc Ci zachować kontrolę. 



8. Zwlekanie wpływa na sukces i szczęście, ale wykonując opisane 5 kroków możesz go zdusić w 

zarodku. 

9. Sposób myślenia ma większe znaczenie dla pracodawców niż zestaw umiejętności. Właściwe 

nastawienie może potroić Twoje szanse na uzyskanie, utrzymanie i rozkwitanie w najlepszych 

zawodach. 

10. Znalezienie pozytywnej strony, aby poradzić sobie z niepowodzeniami, zapewni ci dobrą pozycję i 

nie zapominaj, że porażki są tymczasowe i większe rzeczy czekają na ciebie. 

11. Kontynuuj posuwanie się naprzód ku swojemu celowi, podejmując działania niewielkie, ale nie 

zapomnij o świętowaniu swoich sukcesów! 

12. Ignoruj 4 strategie samopomocy na własne ryzyko: emocjonalną, umysłową, fizyczną i celową 

opiekę. 


