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BHP

czyli osiedbanie fizyczne i psychiczne

RÓB TO, CO LUBISZ
i w czym jesteś dobra:)

ZNAJ SWOJE
SUPERMOCE

wiedz jak i gdzie z nich korzystać

O MNIE. I O TOBIE:)
Mam na imię Ania i lubię o sobie
mówić coachini:)
Kiedyś byłam dziennikarką, teraz
pracuję z kobietami, które lubią
to, co robią, ale pracują na milion
procent 24/7 i mają tego dość.
Chcą mieć w końcu czas na życie i
dla siebie, a ciągle nie mogą tego
osiągnąć. Brzmi znajomo?
Uwielbiam hasło – KOCHAJ, PRACUJ, ŻYJ!
Jestem specjalistką od „Planów B” w swoim życiu i życiach innych
kobiet.
Ponad sześć lat temu po raz pierwszy zostałam Mamą, rzuciłam
pracę w telewizji i przeniosłam się z Warszawy do Lublina. Obecnie
pracuję w rytmie slow mieszkając na wsi. Skończyłam akredytowane
studia coachingowe i wywróciłam swoje życie do góry nogami, aby
paradoksalnie złapać w nim równowagę i poczuć spokój. Uwielbiam
ptaki, psy i smoki. Kocham czytać, śpiewać, tańczyć, uczyć się.
Napisałam ten ebook, bo od kilku lat mam home office:)
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PO CO TEN
EBOOK?

Napisałam ten ebook, bo od kilku lat
mam home office:) Nabyłam wiele
umiejętności pozwalających sobie radzić
z trudami pracy zdalnej z domu .
Chcę się z Tobą podzielić.
Jestem też specjalistką od „Planów B” –
mam za sobą kilka rewolucji życiowych i
też dzięki temu nauczyłam się, jak sobie
radzić w szybko zmieniającym się
świecie.
Myślę, że taki miks umiejętności jest
bardzo ważny i przydatny – szczególnie
teraz.
A teraz usiądź spokojnie, kilka głębokich
wdechów i do dzieła:) Czytaj i krok po
kroczku implementuj wiedzę w Twoje
życie. Wiem, że dasz radę!
Ebook
składa
się
z
kilku
rozdziałów/modułów. Możesz czytać je
w dowolnej kolejności:
1. WORK SMARTER NOT HARDER
/organizacja/planowanie/priorytety/
2. NAUCZ SIĘ W PRACĘ ZDALNĄ I
HOME OFFICE
3. BHP TO PODSTAWA: osiędbanie
pandemiczne - fizyczne i psychiczne
4. RÓB TO CO LUBISZ i w czym jesteś
dobra:)
5. ZNAJ SWOJE SUPERMOCE i wiedz
jak ich używać
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WORK SMARTER, NOT
HARDER
organizacja, planowanie, priorytety

W dzisiejszym pandemicznym świecie kwestia organizacji i planowania pracy
wysuwa się na pierwszy plan. Nabycie umiejętności w zwinnym żonglowaniu
czasem i energią jest jedną z kluczowym umiejętności wspomagających
codzienne funkcjonowanie przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu stresu
i chaosu. Dzieje się tak z kilku przyczyn: część z nas została wrzucona w wir pracy
zdalnej, część z nas wylądowała na przymusowym urlopie, niektórzy przenieśli
swoje usługi/produkty do internetu, jeszcze inna część zamknęła swój biznes lub
odeszła czy została zwolniona z dotychczasowej pracy. Inni się przebranżowili
szukając alternatywnych źródeł dochodu. Sytuacje są różne – jest tyle historii ilu
z nas. Mają jednak pewien wspólny mianownik. To, co znamy, co działało, coś – w
czym wiedzieliśmy jak się poruszać przestało istnieć, a nowa struktura jeszcze się
buduje. Takie bycie „ in progres” ma swoje plusy, ale ma też wiele minusów.
Dopóki nie wykształcimy nowych umiejętności, nie stworzymy nowych
mechanizmów działania, może być nam trudno. Na pewno ważna jest akceptacja
sytuacji i działanie w obszarach, na które mamy wpływ. Zostawiając w tyle te, na
które wpływu nie mamy. Zebrałam kilka technik, które mogą nam pomóc w
organizowaniu codzienności w zdrowy sposób. To co ważne – trzeba je testować
w swoim życiu i sprawdzać, które sprawdzają się u nas najlepiej. Potrzebujemy
pewnych ram, żeby czuć się bezpiecznie – jeśli nie są one konstruowane
zewnętrznie – sami musimy zadbać o to, żeby je stworzyć.
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WORK SMARTER, NOT
HARDER
organizacja, planowanie, priorytety

#PATENT 1
PLANOWANIE BLOKAMI
Tworzę bloki/projekty i w każdej chwili mogę sięgnąć po któryś z nich. W
czym pomaga takie planowanie? Nie tracisz czasu na gorączkowe
zastanawianie się w co włożyć ręce. Masz wszystko ogarnięte – czarno na
białym. Wiesz co masz robić. Nie wpadasz w panikę, nie stresujesz się. Chaos
Cię nie dopada. Po prostu siadasz i robisz. Takie planowanie ułatwia
skoncentrowanie się w 100% na danym zadaniu – w głowie nie kłębią Ci się
myśli, co innego masz do ogarnięcia. Wiesz, że teraz jest po prostu czas na to
co teraz robisz.
#PATENT 2
JEDNA RZECZ W JEDNYM CZASIE
To zdanie trzeba sobie powtarzać jak mantrę. Aż wejdzie nam w krew
całkowicie. Bardzo często wykładamy się na „ogarnianiu”, bo jesteśmy w
totalnym rozstroju nerwowym. Jesteśmy sfrustrowane, zestresowane,
otacza na chaos i w ogóle masakra. Trzy głębokie wdechy – wracamy do
siebie. Robienie jednej rzeczy w jednym czasie to nauka. Jak każda inna.
Im częściej będziemy ćwiczyć, tym lepiej nam to będzie wychodziło.
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WORK SMARTER, NOT
HARDER
organizacja, planowanie, priorytety

#PATENT 3
MAŁE KROKI – WIELKI EFEKT
Niby takie banalne, a tak często się na tym wykładamy:). Dzielmy duże
zadania na małe kroczki. Serio. Pozwoli nam to monitorować na bieżąco
efekty. W razie potrzeby korygować działania. No a przede wszystkim
utrzymają się nam endorfiny i motywacja, bo po każdym dniu pracy
będziemy mogły sobie pogratulować, uśmiechnąć się do siebie i
podziękować za kolejny krok do przodu.
#PATENT 4
PLANOWANIE ZGODNIE Z CYKLEM SWOIM I……NATURY
Fantastyczna sprawa. Nie chodzi jedynie o zadania „pracowe”. Taka
znajomość siebie, swojego ciała wpływa absolutnie fantastycznie na całe
nasze życie. wiemy kim jesteśmy, co potrafimy, czego lepiej nie dotykać. Im
lepiej się znamy – swoje blaski i cienie również – tym większe mamy
poczucie własnej wartości.
#PATENT 5
USTALAJ PRIORYTETY!
Oj tak. Ile razy złapałam się na tym, że wpadam w jakiś dziki pęd i im bardziej
się rozpędzam, tym więcej widzę rzeczy do ogarnięcia, zrobienia. Jak jesteś
na karuzeli – ciężko jest się zatrzymać i wysiąść. A to bardzo ważne.
Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i odpowiedz sobie na kilka
pytań. Co w danym momencie jest dla Ciebie najważniejsze? Co możesz
przełożyć.
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WORK SMARTER, NOT
HARDER
organizacja, planowanie, priorytety

#PATENT 6
SZUKAJ DŹWIGNI:)
W skrócie: szukasz takiego działania, w które możesz włożyć stosunkowo
mało czasu i energii, a dodatkowo to działanie pociągnie za sobą inne.
Genialne prawda? Work smarter not harder. Szukaj czegoś, co sprawi, że
przybliżysz się do upragnionego celu, sprawi, że będziesz miała wymierny
efekt. Czasami są to działania niepozorne. Ważne w tym aspekcie jest to,
żebyś była na bieżąco i wiedziała co i po co robisz.
#PATENT
ODPUSZCZANIE/ROBIENIE WYSTARCZAJĄCO DOBRZE
Ten punkt bardzo mocno związany jest z perfekcjonizmem, którego opłakane
skutki poczułam dopiero będąc mamą, bo wcześniej spokojnie radziłam sobie
jak typowy prymusik i pracoholik:) No szefowie mnie uwielbiali:) To jednak
droga donikąd:) Odpuszczanie jest super! Przetestowałam i bardzo polecam.
Nie namawiam Was do życia w bałaganie, ale naprawdę nie wszystko musi
błyszczeć. Nie jest też jakąś niepisaną zasadą wszechświata, że trzeba
wszystko robić na milion procent. Sami to sobie robimy – wrzucamy samych
siebie w nierealne oczekiwania, którym nijak nie można sprostać. Robienie
„wystarczająco dobrze” jest cool.
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#PATENT 8
KALENDARZE/NAGRYWANIE/UTRWALANIE
Nie jestem zwolenniczką planowania absolutnie wszystkiego, bo jednak
warto po prostu żyć, a nie ciągle z kartką w dłoni planować sobie czas,
ale….jestem wzrokowcem.
Mi pomaga zapisywanie ważnych dla mnie
rzeczy. A jaki jest Twój sposób, aby pamiętać?
#PATENT 9
DELEGOWANIE/PROSZENIE O POMOC
Ja ostatnio coraz częściej angażuję moich synów do prac domowych. Wbrew
pozorom bardzo się nam to wszystkim podoba w ogólnym rozrachunku.
Często jednak proszę, a nie rozkazuję. Tłumaczę i ustalamy coś wspólnie.
Kluczowe jednak dla mnie było odpuszczenie samej sobie bycia numerem
jeden we wszystkim (w niezdrowym aspekcie).
#PATENT 10
BUDOWANIE WŁASNEJ WIOSKI
Po co samemu popełniać milion błędów, jeśli można czerpać wiedzę z
doświadczeń innych kobiet. Koleżankujmy się, wspierajmy i inspirujmy
wzajemnie. W kobietach siła:) Można mieć taką wioskę w realu / ja mam n
przykład przyjaciółki i siostrę/, ale można też czerpać wiedzę i siłę z grup
spotykających się online.
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Pracy w systemie zdalnym można się nauczyć jak wszystkiego innego.
Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. „Zorganizowanie” się
samemu wymaga dużo więcej czasu i energii niż przyjście do biura „na gotowe”.
Sami musimy zadbać o swoje granice, terminy realizacji zadań, zorganizowanie
miejsca pracy czy BHP. Prowadzę swój biznes już od kilku lat
(marka osobista, działalność jednoosobowa, full online) i doskonale pamiętam
co sprawiało mi na początku największe kłopoty w pracowaniu z domu.
Zebrałam dla Ciebie kilka najważniejszych wskazówek.

#PATENT 11
WYZNACZ GODZINY PRACY I SIĘ ICH TRZYMAJ
Chyba nikt nie chce być w pracy 24/7 prawda? Bardzo ważne jest wyznaczenie
czasu, w którym zajmujemy się pracą zawodową i oddzielenie tego czasu od
innych naszych - prywatno-domowych zajętości. Inni domownicy też muszą
wiedzieć, w jakim czasie jesteśmy w pracy. Taka organizacja sprawia, że
odczuwamy dużo mniejszy stres i chaos. Pamiętajmy jednak, że nikt za nas tego
nie zrobi. Sami musimy zadbać o swój komfort i wyznaczyć bezpieczne ramy.
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#PATENT 12
PRZESZKADZACZOM MÓWIMY STANOWCZE NIE!
Przeszkadzacze to temat rzeka. Ja rozróżniam te zewnętrze ( na niektóre
niestety nie mamy wpływu) i te wewnętrzne ( na które mamy wpływ, ale
czasem dużo trudniej tak naprawdę się ich pozbyć). Do tych pierwszych
można zaliczyć przy home office sterty prania wołające po pomoc, góry
naczyń walające się w salonie, drapiącego w drzwi psa czy dzieci ganiające się
po mieszkaniu i krzyczące na poziomie dźwięku startu samolotu. Niestety
naszym zadaniem jest po pierwsze umówienie się samemu ze sobą, że w
czasie pracy zawodowej zajmujemy się pracą zawodową ( sory gary i pranie,
ale musicie poczekać), poinformowanie innych domowników kiedy pracujecie
( ustalenie godzin pracy) i nieustanne egzekwowanie założeń. Początki mogą
być trudne. Przeszkadzaczami są też nasze wewnętrzne rozkminy ( myśli
wszelkiej maści), odciągające nas od zadania, które akurat wykonujemy. W
tym wypadku pomaga ćwiczenie koncentracji, uważności, ale także
wspomniany przeze mnie wcześniej system organizacji pracy blokowo (
wiemy, co mamy w danym momencie robić).
Osobną kategorią
przeszkadzaczy są dla mnie przeszkadzacze internetowe, czyhające z każdej
strony i rozpraszające naszą uwagę. To bardzo obszerny temat, ale podstawą
radzenia sobie w takiej sytuacji jest włączanie trybu „nie przeszkadzać” w
telefonie, wyłączenie powiadomień, no i nie zaglądanie na Pudelka w czasie
pracy.
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#PATENT 13
NIE PRACUJ W PIŻAMIE, NO HELOŁ!!!
Nie ma niczego złego w spędzeniu całego dnia w piżamie. Od czasu do czasu.
Jeśli jednak przez pandemię i pracę zdalną z domu codziennie pracujesz w
piżamie, a zęby myjesz tylko raz dziennie, bo poranne mycie zaczynasz o
17.00 i kolejne już nie ma sensu, to czas się ogarnąć. Serio. Dosyć łatwo
wpaść w taki rytm, ale na dłuższą metę nikomu to nie służy. Codzienna
rutyna ( w odpowiednich dawkach), może zdziałać cuda. Idziesz do pracy –
nawet jeśli jest to stół w kuchni – umyj się, ubierz etc. Zadbaj o swój komfort
i zawalcz z rozlazłością. Jeśli jednak czujesz, że popadasz w poczucie
bezsensu i nawet tak proste kroki są dla Ciebie wyzwaniem – nie bój się i
śmiało skorzystaj z pomocy specjalisty: psychologa, psychoterapeuty czy
psychiatry
#PATENT 14
DBAJO KRÓTKIE PRZERWY
Stwórz swój własny, optymalny dla Ciebie system. Na przykład godzina
pracy, 10 minut przerwy. Wstań od komputera, powyginaj się trochę,
pooddychaj. Możesz wyjść z psem ( jeśli masz), wrzucić pranie do pralki.
Cokolwiek. Byle rozruszać ciało, głowę puścić wolno. I zero internetu:)
Chyba, że puszczasz sobie muzykę lub medytację – wtedy ok. Zadbaj
wcześniej też o stworzenie listy takich krótkich piętnastominutówek, które
możesz robić w różnych porach. Ważne, żeby były to rzeczy, które Ciebie
relaksują albo energetyzują. W zależności od potrzeb.

10

2

"NAUCZ SIĘ" W
PRACĘ ZDALNĄ I
HOME OFFICE
jeśli musisz: )

#PATENT 15
WYZNACZ SOBIE MIEJSCE PRACY
Tak, jak określasz pory w jakich będziesz pracować, określ też Twoje miejsce
pracy. Najlepiej, żeby było to jedno stałe miejsce, jeśli masz taką możliwość.
Chodzi o taki wydzielony mini kącik, w którym zajmujesz się tylko pracą.
Dlaczego to jest ważne? Pomaga oddzielić pracę od innych zajęć w domu jak i
nadać jej należną przestrzeń i ważność. Zorganizuj sobie przestrzeń pod
swoje potrzeby i nigdy, ale to nigdy nie przenoś pracy wieczorem do sypialni.
Niech to będzie Twoja święta przestrzeń na relaks i regeneracje.
#PATENT 16
SZUKAJ UŁATWIACZY WSZELKIEJ MAŚCI
Tak, tak. W dzisiejszych czasach to bardzo cenna umiejętność. I tak mamy
natłok spraw na głowie. Dodatkowo stare patenty nie działają, nowe jeszcze
się do końca nie wykluły, więc pewne czynności mogą zajmować nam więcej
czasu niż nam się wydaje. Co jest jak najbardziej normalne w momencie,
kiedy dopiero nabywamy nowe skille i implementujemy je w życie. Wszędzie
tam, gdzie się da kieruj się złotą zasadą numer. 1: „Im prościej, tym prościej”.
Upraszczaj i ułatwiaj sobie życie, wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.
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#PATENT 17
KORZYSTAJ Z HARMONOGRAMÓW, PLANÓW DZIAŁANIA ETC
Już wiesz, dlaczego warto szczególnie w dzisiejszych czasach planować,
ustalać priorytety, tworzyć harmonogramy czy pracować blokami. Ważne,
żebyś tę wiedzę wykorzystywała w praktyce. U mnie super się sprawdza
wydrukowany kalendarz powieszony na lodówce. Wszyscy domownicy mogą
wtedy zorientować się co i o której godzinie w trawie piszczy. Pamiętaj też,
że codziennie jesteśmy bombardowani milionem bodźców – nie jesteśmy
więc w stanie zapamiętać wszystkiego co dla nas ważne.
#PATENT 18
MONITORUJ I ŚLEDŹ POSTĘPY
Porażki czy potknięcia widzimy zawsze bardzo klarownie. Ich nie trzeba
monitorować, bo są jak duży napis na murze czerwoną farbą. Swoją drogą
polecam traktowanie porażek raczej jako lekcji/doświadczeń na przyszłość,
które nas ubogacają niż jako dopustu bożego. Wróćmy jednak do
monitorowania postępów. W natłoku zajęć bardzo łatwo nie zauważyć, co
już możemy odhaczyć. A szkoda. To bardzo ważne. Po pierwsze wiemy na
jakim etapie pracy jesteśmy, po drugie widzimy czy wybrana przez nas
strategia działa czy nie, po trzecie zyskujemy motywację, jeśli uwypuklamy
własne sukcesy. Te malutkie też:)
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#PATENT 19
OKREŚL STRUKTURĘ WSPÓŁPRACY Z INNYMI
Uważaj, żeby czas nie przeciekał Ci przez palce. Szczególnie, kiedy
musisz/chcesz współpracować z innymi osobami i związane jest to ze
spotkaniami roboczymi online. Ważne, aby takie spotkania miały z góry
określone zasady i były one znane wszystkim uczestnikom. Ustal reguły gry i
harmonogram: ile ma trwać spotkanie i tego się trzymaj, ile czasu ma każdy
uczestnik na wypowiedzenie swoich kwestii, kiedy kolejne spotkanie i co na
nim.
#PATENT 20
OKREŚL ZASADY I RAMY KONTAKTU - Z INNYMI I SAMEMU ZE SOBĄ:)
Zacznij od umówienia się samemu ze sobą, kiedy jesteś dostępny dla innych,
a kiedy nie. Chodzi o to, żeby zadbać o proste i klarowne zasady, tak żebyś
wiedział, kiedy jest czas na kontakt z innymi ludźmi, a kiedy zajmujesz się
inną praca. Twoi współpracownicy czy klienci powinni tez to wiedzieć.
Chodzi o to, żeby w dobie pracy przez internet, móc się skoncentrować i nie
być wybijanym z pewnego rytmu co chwila odbierając telefony czy
odpowiadając na wiadomości. Stwórz swój własny system – na przykład 30
minut w papierach, potem 10 na odpowiedzi na wiadomości czy telefony.
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BHP TO
PODSTAWA

osiędbanie
pandemiczne
fizyczne i psychiczne

-

To bardzo ważny rozdział ebooka. Każdy z nas musi mieć świadomość, jak
ważne w obecnych czasach jest szeroko pojęte dbanie o siebie. Musimy
otaczać opieką nasz przebodźcowany układ nerwowy i wzmacniać
odporność redukując poziom stresu. W świecie, w którym po raz pierwszy w
historii jesteśmy tak blisko nowych technologii, musimy się nauczyć zdrowo
poruszać i uczyć też tego nasze dzieci. Pamiętajmy o tym, że postęp
technologiczny zasuwa z prędkością światła, a my nie ewoluujemy tak
szybko. Cała ta sytuacja stwarza pewne pułapki, które musimy ominąć, aby w
pełni o siebie zadbać.
#PATENT 21
TECHNOLOGICZNY MINIMALIZM
Nasza praca i bardzo wiele naszych kontaktów przeniosła się do internetu.
Bardzo dobrze, że mieliśmy taką alternatywę, ale jest jedna pułapka. Chodzi
o to, żeby teraz nie wejść w system: korzystam z internetu, tyle co wcześniej
+ dodatkowo korzystam w pracy i do kontaktu z innymi ludźmi. Nie idźmy tą
drogą:) to droga donikąd. Naszym zadaniem jest tak zaimplementować
czynności, do których wykorzystanie jest niezbędne w nasze życie, aby to
zrobić w jak najbardziej zdrowy sposób. Najprościej rzecz ujmując – jeśli
musimy ze względu na pracę dodać czas przed komputerem, odejmijmy go z
cowieczornego surfowania po portalach społecznościowych. Co za dużo, to
niezdrowo. No i na koniec – zero internetu i monitorów przed snem!
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#PATENT 22
STWÓRZ SWOJE KRYTERIA PRACY
To ważne, abyś była na bieżąco z tym, czego w pracy chcesz, a czego nie.
Szczególnie teraz, kiedy na przykład z pracy w biurze przechodzisz na pracę
zdalną i na nowo kształtują się kryteria Twojego zatrudnienia. Ta
początkowa faza jest niezmiernie ważna: to właśnie czas na określenie co dla
Ciebie jest w tym momencie pożądane, a na co nie chcesz się zgodzić. Takie
kryteria mogą dotyczyć wielu obszarów: pieniędzy, relacji, czasu pracy,
wartości. Masz do odrobienia pracę domową. Zanim będziesz negocjowała z
szefem, czy ustalała sama dla siebie nowe zasady gry, musisz przede
wszystkim sama bardzo dokładnie wiedzieć, czego chcesz, a czego nie.
#PATENT 23
WIESZ PO CO PRACUJESZ?
Czy często zastanawiasz się po co pracujesz? Jeśli nie - zadaj sobie to pytanie
teraz. Co daje Ci praca? Czy chodzi tylko o pieniądze, czy jest coś jeszcze?
Gonisz jak chomik w kołowrotku i sama nie pamiętasz już po co? Zatrzymaj
się. Określ swoje kryteria pracy. Po co robisz to, co robisz. Jaki ma być efekt
końcowy. Co ma Ci dać praca, czego potrzebujesz? Ile konkretnie chcesz
zarabiać? Znaj szczegóły i konkrety, żebyś niechcący nie zagalopowała się
totalnie bez sensu.
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#PATENT 24
AKCJA REGENERACJA!
Nie bierzemy teraz udziału w sprincie. Raczej to wygląda na maraton. Trzeba
odpowiednio rozłożyć siły. Pamiętaj, że nie jesteś robotem – masz swoje
ograniczenia i po każdym wzmożonym wysiłku potrzebujesz przerwy, żeby
najzwyczajniej w świecie odpocząć i się zregenerować. Jak odhaczasz
kolejne zadanie z „to do list”, to nie dopisuj kolejnych zadań tylko wstań na
chwilę, przespaceruj się, pomedytuj czy co tam innego lubisz. Tak samo z
dużymi projektami. Jak skończysz jeden, nie porywaj się od razu na kolejny
tylko zrób chwilę przerwy na uzupełnienie sił i docenienie tego, co już
zrobiłaś.
#PATENT 25
DBAJ O CZAS TYLKO DLA SIEBIE
Od ładnych kilku lat namawiam do praktykowania tego punktu. Zaczęło się
oczywiście od momentu, kiedy sama zdałam sobie sprawę, jak ważny jest to
punkt w moim życiu. Każdy z nas jest inny, ale na pewno łączy nas to, że nie
potrafimy pracować na milion procent 24/7. Potrzebujemy przerwy,
regeneracji, złapania oddechu pomiędzy zadaniami. Tak, jak nasze ciało
potrzebuje codziennie snu, tak nasz mózg potrzebuje przerw. Fantastycznym
rodzajem przerwy (tak naprawdę w każdych okolicznościach - nie tylko
pracowych ) jest znalezienie czasu na pobycie samemu ze sobą.
Potrzebujemy takiego kontaktu, niemal jak tlenu. Możemy wtedy odsapnąć,
sprawdzić co czujemy, zastanowić się nad dalszymi działaniami. Możemy też
po prostu pogapić się w niebo albo przeczytać rozdział książki. Jest tylko
jedna ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Musimy po ten czas samemu
ze sobą sięgać samiJ i róbmy to tak często, jak tylko tego potrzebujemy:)
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#PATENT 26
CO I KTO CIĘ WSPIERA?
Rozejrzyj się wokół. Co sprawia, że czujesz się dobrze? Co lubisz robić dla
relaksu? Kto zawsze wprawia Cię w dobry nastrój? Co zazwyczaj robisz, żeby
poczuć się dobrze? Bądź na bieżąco z odpowiedziami na te pytania i rób
właśnie te rzeczy. Otaczaj się właśnie tymi osobami, które mają na Ciebie
pozytywny wpływ. Zawsze warto to robić, ale szczególne teraz, kiedy
potrzebujesz jeszcze większego zadbania o siebie niż zazwyczaj jest to
bardzo ważne.
#PATENT 27
WAMPIROM ENERGETYCZNYM MÓWIMY NIE!
To trochę kontynuacja poprzedniego punktu. Oprócz aktualnej wiedzy na
temat tego, kto i co Cię najbardziej wspiera, trzeba też wiedzieć co i kto Cię
osłabia, ma na Ciebie zły wpływ i unikać tego jak ognia. Toksyczna koleżanka
z pracy? A może źle się czujesz czytając milion złych wiadomości o
współczesnym świecie na portalach informacyjnych? Nieważne, co to jest.
Każda reakcja jest ok. Ważne jest to, żebyś była na to uważna, znała
odpowiedzi na podstawowe pytanie: „co Ci szkodzi?” i świadomie nie szła tą
drogą. Dla własnego dobra:)

17

3

BHP TO
PODSTAWA

osiędbanie
pandemiczne
fizyczne i psychiczne

-

#PATENT 28
PRAKTYKUJ WDZIĘCZNOŚĆ
Praktyka wdzięczności ma potężną moc. Nauczeni gonitwy w zewnętrznym
świecie: więcej, szybciej, lepiej – często koncentrujemy się na tym, czego
jeszcze nie mamy, a co by się oczywiście bardzo przydało. Można oczywiście
być w tym punkcie poczucia braku i sobie funkcjonować. Pytanie tylko po co?
Skoro można być w zupełnie innym punkcie, dużo przyjemniejszym: punkcie
poczucia obfitości. Zastanów się codziennie jakie są trzy rzeczy, za które
możesz być wdzięczna danego dnia. Zauważysz iloma skarbami jesteś
otoczona na co dzień, a ich po prostu nie widzisz.
#PATENT 29
W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – CZAS NA TWÓJ RUCH!
Niby banał, ale tak właśnie jest. Chcesz sprawnie żonglować zleceniami w
pracy – zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Najlepiej na świeżym powietrzu.
Będziesz mieć inną energię, która będzie miała wpływ na relacje z innymi
ludźmi. Oczywiście pozytywny. Koktajl endorfin, to coś, na co mamy zawsze
duże zapotrzebowanie. To bardzo ważny obszar w dzisiejszych czasach –
kiedy sporo czasu spędzasz przy biurku, w domu – bardzo ważne jest
zadbanie o własne ciało. Jeśli do tej pory systematycznie nie ćwiczyłaś –
teraz jest idealny moment, żeby zacząć.
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#PATENT 30
DBAJ O DOBRE PALIWO
To, co jesz i to, jak śpisz mają ogromny wpływ na Twoje samopoczucie.
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na zaplanowanie wartościowych
posiłków i przerw na nie. Nie traktuj jedzenia jako zła koniecznego, który
zabiera czas (bo przecież zamiast spędzać 30 minut na lunchu można by było
skończyć projekt). Wiesz co się dzieje, kiedy w Twoim baku kończy się
paliwo? Jak Ci się pracuje jak Twoje ciało nie ma energii? A znasz taki miks
kiedy jesteś głodny i niewyspany jednocześnie? Myślisz, że to zbieg
okoliczności, że właśnie wtedy robota idzie Ci najgorzej, cały świat kopie Ci
doły pod nogami i wszyscy Cię wkurzają? Opowiem Ci historię o małej Bibi
(jedna z moich psinek). Mała Bibi ma 10 lat i śpi wtedy, kiedy potrzebuje, tyle
ile potrzebuje – tak samo z jedzeniem. Dba o to, żeby w momencie, kiedy
kończy się jej paliwo, dostarczyć sobie kolejną porcję. Bądź mądra jak Bibi,
dbaj o siebie.
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#PATENT 31
ZNAJ SWOJE MOCNE STRONY
Jeśli Twoja przyjaciółka zna Cię lepiej, niż Ty sama siebie znasz – to trzeba
to błyskawicznie zmienić. Taka znajomość samej siebie, oprócz wiedzy, którą
możemy wykorzystać w pracy, daje nam dodatkowo coś bardzo ważnego. Tą
rzeczą jest budowanie poczucia własnej wartości. Aktualizujmy ta wiedzę co
jakiś czas:) Nie stoimy w miejscu – zmieniamy się, uczymy. Bardzo lubię
ćwiczenie, w którym wpisuję zwoje talenty, zdolności, umiejętności, wiedzę.
Warto zebrać w całość arsenał, jakim się dysponuje. To poszerza horyzonty.
Kiedy będziesz na bieżąco ze swoimi supermocami, będziesz też wiedzieć jak
ich używać.
#PATENT 32
PRACUJ TAK, ABY WYKORZYSTYWAĆ SWOJE SUPERMOCE
Kiedy masz odrobioną pracę z poprzedniego punktu i wiesz czym
dysponujesz, możesz sobie odpowiedzieć na pytanie gdzie i jak najlepiej
swoje talenty wykorzystywać. Nie chodzi tutaj od razu o zmianę pracy (
oczywiście też jest taka opcja), ale o to, jak w obecnej sytuacji możesz sobie
po prostu ułatwić życie.
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#PATENT 33
KOLEŻANKUJ SIĘ ZE SOBĄ
Tak, tak, tak i jeszcze raz tak. Dbaj o relacje z innymi, ale pamiętaj przede
wszystkim o relacji z najważniejszym człowiekiem w Twoim życiu, z którym
bez dwóch zdań spędzisz na bank najwięcej czasu w swoim życiu. Bądź dla
siebie dobra i wyrozumiała. Doceniaj, za to co potrafisz, ale akceptuj też
swoje słabości i nie rób z ich powodu afery. Nie ma ludzi idealnych. Jesteś ok,
taka, jaka jesteś. Przede wszystkim Ty sama musisz to zrozumieć.
#PATENT 34
OTRZEP SIĘ Z GRUDEK BŁOTA
Kiedyś pewna bardzo mądra kobieta użyła takiego porównania, mówiąc o
przekonaniach. Czy nam się to podoba, czy nie – w trakcie naszego życia
przykleja się do nas całkiem sporo takich grudek. Te wszystkie „MUSZĘ”,
„POWINNAM”, w ogromnym stopniu nie są Twoje. Słyszałaś je przez wiele
lat z tyłu głowy i tak się po prostu przykleiły. Ale to dobra wiadomość – bo
jak coś się przykleiło, to i odkleić się może:) Zadaj sobie pytanie co dla Ciebie
jest ważne, czy to co myślisz to prawda? Czy coś, co Cię uwiera na pewno jest
Twoje. A może tylko tak się przykleiło ze społeczeństwa, rodziny, kościoła?
Wstań, otrzep się się z grudek, popraw koronę i działaj dalej.
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#PATENT 35
BĄDŹ DLA SIEBIE JEDYNĄ KONKURENCJĄ
Nigdy, ale to przenigdy nie porównuj się do innych. Nie znasz dokładnie tła i
realiów, w jakich działa druga osoba. Takie porównywanie się totalnie
niczemu nie służy. To, czym możesz się kierować przy konkurowaniu, to
własnymi słabościami, przekonaniami. Stawiaj przed sobą nowe wyzwania,
aby nie stać w miejscu i je realizuj, ale koncentruj się na sobie i swoich
doświadczeniach, a nie na doświadczeniach innych. No chyba, że chcesz z
nich wynieść jakąś wiedzę, to w takim przypadku proszę bardzo.

#PATENT 36
BĄDŹ CIEKAWA ŚWIATA I EKSPOLORUJ
Ten punkt połączony jest z punktem o pasjach, ale nie jedynie pasji w Twoim
życiu dotyczy. Pielęgnuj w sobie dziecięca ciekawość świata i ludzi.
Odkrywaj nieznane lądy i eksperymentuj z nowymi rozwiązaniami.„Think
out of the box”. Nie daj się zakleszczyć rutynie, nudzie i obojętności. Nie
czekaj aż nowe doświadczenia same przyjdą do Ciebie – bądź proaktywna i
sięgaj tam, gdzie masz ochotę. Ciekawe co odkryjesz.
#PATENT 37
NIE JESTEŚ PRACĄ:)
Praca jest ważna. Praca daje nam wiele różnych rzeczy, nie tylko pieniądze.
To może być poczucie spełnienia, sensu, docenienia. Tak naprawdę każdemu
praca może dawać inne wartości. Ważne jest to, czego my tak naprawdę
potrzebujemy, uświadamiamy to sobie i po to sięgamy. Warto jednak
pamiętać, że nasz praca nie jest nami. Nie jest też całym naszym życiem. Po
prostu. Pamiętaj – bywasz pracownikiem, bywasz szefem, bywasz
przedsiębiorcą ale jesteś kimś o wiele, wiele więcej.
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#PATENT 38
ZNAJDUJ CZAS NA PASJE
Te stare i te nowe. Innymi słowy: bądź ciągle ciekawy świata i ludzi.
Poznając, doświadczając nowych sytuacji stale się rozwijamy. Oprócz tego,
że mamy fun istnieje duża szansa, że sięgając po kolejne nowe
doświadczenia, nauczymy się czegoś nowego, zyskamy kolejną kompetencję,
którą będziemy mogli wykorzystać w naszej pracy zawodowej. A może dzięki
nowym pasjom odkryjemy nową dziedzinę, obszar, w którym zaczniemy
pracować. To trochę tak jak z dziećmi. Dzieci poprzez zabawę odkrywają
świat, uczą się wtedy najwięcej. My dobrze się bawiąc też możemy się ciągle
doskonalić.
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#PATENT 39
NIE TRZYMAJ SIĘ KURCZOWO JEDNEJ ROBOTY
To już nie te czasy, kiedy kończyło się jedne studia, szło do pracy i po 30
latach z tej samej pracy przechodziło się na emeryturę. Przyzwyczailiśmy się
już do tego, że model pracy w jednym miejscu, czy w jednym zawodzie
przeszedł już do lamusa. Jeśli jednak w naszej głowie głośno szepcze
przekonanie, że jak się skończyło studia na danym kierunku – to jest to
jedyna słuszna opcja zarobkowania, to podziękujmy bardzo serdecznie temu
przekonaniu i głośno powiedzmy: „Serio?”. Taki płynny/zwinny model pracy
wymaga od nas co prawda ciągłego doskonalenia, nabywania nowych
umiejętności etc., ale z drugiej strony bardzo nam służy, bo w naszych
mózgach tworzą się nowe połączenia neuronalne. Starzejemy się przez to
wolniej.
#PATENT 40
JAK COŚ DZIAŁA RÓB WIĘCEJ – JAK NIE DZIAŁA ODPUŚĆ
Złota zasada. Nie ciśniemy na siłę w kierunku, który nie przynosi żadnych
rezultatów. Bawimy się, testujemy. Jak jakieś rozwiązanie czy strategia nie
daje pożądanych efektów nie tracimy czasu i energii na dalsze testowanie,
tylko zostawiamy w spokoju i szukamy innego rozwiązania. Jeśli znaleźliśmy
rozwiązanie, które daje nam taki efekt, jaki chcieliśmy – działamy dalej.
Robimy tego więcej. Szukamy innych miejsc, w które możemy to rozwiązanie
zaimplementować – testujemy:)
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#PATENT 41
RÓB CO JAKIŚ CZAS UPDATE TEGO, CO UMIESZ
Wiesz, że jutro będziesz już w innym miejscu niż jesteś dzisiaj? Tak, tak:) cały
czas jesteśmy w ruchu, a jedyne czego możemy być pewni to ciągła zmiana.
Głupio by było w takiej sytuacji uznać raz ( na przykład w jakieś popołudnie
piątkowe w liceum milion lat temu), że umiemy to i to, jesteśmy dobrzy w
tym i tamtym, a interesuje nas to i owo. I kropka. Koniec tematu.
Pozamiatane i do końca życia mamy już święty spokój.Także ten…do
roboty:) Jeśli chcesz mieć realną wiedze na temat swoich umiejętności,
wiedzy i innych supermocy, to co jakiś czas musisz aktualizować bazę
danych. Zresztą bardzo Cię do tego zachęcam, bo to fantastyczna przygoda i
super fun. To co? Długopis w dłoń i do dzieła!
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#PATENT 42
STWÓRZ LISTĘ SWOICH SUKCESÓW – ZOBACZ JAKIE TALENTY
WYKORZYSTYWAŁEŚ, ŻEBY JE OSIĄGNĄĆ
Pewnie kilka rzeczy Ci w życiu wyszło całkiem nieźle co? Zdradzę Ci w
sekrecie, że bardzo często lubimy uwypuklać to, co położyliśmy, niż to, co
zrobiliśmy w rewelacyjny sposób. Taka lista ma tak naprawdę dwa zadania –
po pierwsze pokaże Ci, że całkiem sporo Ci wyszło, na pewno lepiej się
poczujesz. Zalecane szczególnie w momentach zwątpienia czy zwykłej
jesiennego doła. Po drugie – jeśli już wiesz, że masz różnej maści sukcesy na
swoim koncie, łatwiej Ci będzie zastanowić się nad tym „jak Ty to zrobiłaś?”.
Krok po kroku zanalizujesz, co konkretnie zrobiłaś, to coś (lub cosie)
zadziałało i efekt był taki jak chciałaś. Następnie odpowiesz sobie na pytanie
jakich swoich supermocy, talentów, umiejętności czy wiedzy użyłaś, żeby ten
sukces osiągnąć. Niech to będzie dla Ciebie taka mapa, nawigacja, gps – Twój
indywidualny przepis na sukces gotowy do implementacji w każdej chwili.

26

5

ZNAJ SWOJE
SUPERMOCE

i wiedz, jak je wykorzystywać

#PATENT 43
ZAPYTAJ BLISKIE CI OSOBY O TWOJE SUPERMOCE
Czasami najciemniej jest pod latarnią. Żeby zobaczyć pełen obraz –
potrzebna jest odpowiednia perspektywa. A czasami po prostu nie widzimy
czegoś co mamy przed oczami. Warto wspierać się w takiej sytuacji osobami
nam życzliwymi (to podstawowy warunek), które mają inną optykę
spojrzenia niż my. Zapytajmy bliskich jakie oni widzą w nas talenty,
supermoce, umiejętności. Według nich w czym wymiatamy totalnie, w czym
tylko trochę, a co lepiej w ogóle odpuścić? Możemy dowiedzieć się naprawdę
wiele:)
#PATENT 44
PRAKTYKUJ UWAŻNOŚĆ NA CIAŁO/SNY/EMOCJE
Jak często zastanawiasz się, co czujesz w danej chwili? Zadajesz sobie
pytanie co konkretna emocja chce Ci zakomunikować? Nasz ciało to
skarbnica wiedzy. Niestety bardzo często wiedzy dla nas niedostępnej na
własne życzenie. Warto nad tym popracować i być świadomym tego, co się z
nami dzieje. Jeśli będziemy otaczali nasz ciało uważnością i czułością –
odwdzięczy się nam ono na milion sposobów. Ono ciągle się z nami
komunikuje – tylko to my zostajemy głusi. Jak się wsłuchasz, odkryjesz jak
się czujesz w danej sytuacji pracowej. Na ile ona Ci służy, a na ile nie.
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#PATENT 45
TRAKTUJ EMOCJE JAK DROGOWSKAZY
Emocje i sygnały wypływające z naszego ciała to wielkie skarby.
Indywidualne drogowskazy, które pokazują Ci pożądany kierunek. Jeśli
będziesz w środowisku pracy, o którym myślisz z niechęcią. Rano ściska Cię
w brzuchu na samą myśl o pracy, a mimo to zaciskasz zęby i brniesz dalej w
to, czego tak naprawdę nie chcesz, to możesz być pewna jednej rzeczy. Jeśli
Ty sama nie powiesz sobie STOP, Twoje ciało zrobi to z całą pewnością za
Ciebie. Nie zatrzymasz się sama, zatrzyma Cię choroba i wtedy nie będziesz
miała wyboru.
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#PATENT 46
ZNAJ SWOJE POTRZEBY I JE REALIZUJ
Dosyć często zdarza się, że biegniemy jak ten biedny chomik w kołowrotku i
w sumie to nie wiemy dlaczego. Nie znamy swoich potrzeb. Tak naprawdę
przez ten pęd, sami nie wiemy czego potrzebujemy najbardziej. W takiej
sytuacji jesteśmy w lesie – bo skoro sami nie wiem, co jest dla nas ważne – to
jak mamy po to sięgnąć. Nic odkrywczego tutaj nie napiszę, bo rozwiązanie
jest super banalne. Musimy się zatrzymać i po prostu zadać sobie kilka
kluczowych pytań. Co jest teraz dla mnie najważniejsze? Na czym najbardziej
mi zależy? Jaka potrzeba woła o zaspokojenie?
#PATENT 47
LISTA TWARDYCH UMIEJETNOŚCI
Taka lista też jest potrzebna. Zbierz „do kupy” wszelkie Twoje dyplomy,
certyfikaty. Pewnie całkiem sporo tego nagromadziłaś. Czasami
potrzebujemy popatrzeć na twarde dowody, które dał nam świat zewnętrzny
potwierdzając nasze zasoby.
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ZNAJ SWOJE
SUPERMOCE

i wiedz, jak je wykorzystywać

#PATENT 48
CO LUBISZ ROBIĆ? JAKIE MASZ HOBBY?
Pamiętaj – nie samą pracą człowiek żyje. Znajduj czas na swoje hobby,
zainteresowania „pozapracowe”. Przyglądaj też się im z uwagą. Może jakieś
Twoje zainteresowanie/hobby przerodzi się w nową pracę? A może dzięki
niemu odkryjesz jakąś swoją, nieznaną wcześniej zdolność? Jeśli nie
będziesz doświadczać różnych rzeczy, nigdy się nie dowiesz.
#PATENT 49
SPRAWDŹ W JAKICH ZAWODACH, DZIEDZINACH TWOJE SUPERMOCE
SĄ POŻĄDANE
Daj sobie tutaj sporo czasu. Nie ograniczaj się. Kiedy stworzysz już listy
wszelakich Twoich skarbów i zasobów zastanów się – w jakich
zawodach/obszarach są one na wagę złota? Zrób risercz, pogugluj, popytaj
znajomych. Nie oczekuj, że od razu – w minutę – zobaczysz wszelkie
możliwości. Pobaw się tym tematem dłużej. Jeśli masz możliwość
popracowania w tym obszarze w większej grupie to fantastycznie. Jeśli nie, a
czujesz, że potrzebujesz – poszukaj takiej grupy. Są różne fora, organizacje,
społeczności, mastermindy onlajn i oflajn.
#PATENT 50
CZEGO CHCESZ SIĘ NAUCZYĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
Nie zatrzymuj się w miejscu. Dbaj o siebie – o swój rozwój. Nie chodzi tutaj o
ciągłe „udoskonalanie się na siłę”, z pozycji braku. Raczej pisze tutaj o takim
„twórczym wzrastaniu”. Zbieraj nowe doświadczenia, bądź ciekawa świata.
Wybieraj. Jeśli coś Cię kręci – idź za tym, jeśli nie – odpuść i szukaj innych
inspiracji.
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poznaj program online "Twój Plan B"
i poczuj się pewniej zawodowo w niepewnych
czasach
zapisz się na listę oczekujących już teraz i zgarnij
super zniżki!

Twój Plan B

Dziękuję:)

Podobało się? Zapraszam tutaj:
coachini.pl

https://www.facebook.
com/coachini1
Program Twój Plan B
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