
Zamień kryzys w ZYSK
Jak realizować cele w życiu?

Mgr Izabella Małkiewicz – coach,trener rozwoju osobistego



Kryzys
• Kryzys to zdarzenie nagłe lub narastające, zagrażające życiu, zdrowiu, mieniu lub 

środowisku człowieka, przeciwstawienie się któremu wymaga sił i środków 
przekraczających lokalne możliwości. To inaczej układ wydarzeń powodujący 
wzrost zagrożenia na określonym obszarze lub uniemożliwiający normalne 
funkcjonowanie administracji.

• Kryzys to sytuacja, w której istnieje zagrożenie dla podstawowych wartości, 
interesów i celów partii, grup społecznych, organizacji, przedsiębiorstwa lub 
zagrożone są prawa i swobody obywateli, ich życie i mienie.

• Kryzys jest kulminacją konfliktów w różnych dziedzinach życia społecznego. 
Konflikty te są wszechobecne, nieuniknione, tkwią bowiem w 
strukturze społeczeństwa.

• Kryzys jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich, co ważne jest 
spodziewany, a nawet pożądany. 
Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. 
Z drugiej jednak strony sytuacje kryzysowe wywołują w świadomości społecznej 
kształtowanie postaw zachowawczych, często rezygnację, a nawet skrajny 
krytycyzm rzeczywistości, zamiast poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych, 
innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.



Jak definiować własny cel?



Co jest największym problemem dla Ciebie w realizacji celów?

Czy moje myślenie to wróg czy przyjaciel – jak ruszyć z miejsca?

Jak definiować własny cel?

Jak ustalać plan działania?



Wizja vs. rzeczywistość



Czy realizuję swoje cele?
 DLACZEGO NIE?

Co jest najwi kszym problemem dla Ciebie w realizacji ę
celów?



Ø brak celu 
Ø brak planu
Ø nawyki
Ø brak efektów
Ø brak wsparcia
Ø brak konsekwencji
Ø doświadczenia
Ø negatywne my lenieś
Ø brak generowania rozwiązań/pomysłów



Nawyk to automat, który może działać bez udziału Twojej 
wiadomo ciś ś , a nawet, bez Twojej pamięci…



NAWYKI

§Nieświadomość -> świadomość

§zmiana nawyku -> zmiana zachowania



Przefiltruj swoje nawyki!

Ø Zakładasz najpierw prawego czy lewego buta?
Ø Czy świadomie sięgasz po telefon kiedy dzwoni, czy robisz to nawykowo?
Ø Do którego ucha przykładasz telefon?
Ø Myjąc zęby zaczynasz od prawej czy lewej strony?

Czas wolny – praca – relacje – 
my lenieś



LENISTWO czy brak konsekwencji?

Czym właściwie są…?





Co spowoduje, e pojedziesz?ż

• Sprecyzowany cel i plan
• Dobrze określony czas
• Świadomość nawyków i ich zmiana
• Świadomość efektów
• Wsparcie przyjaznych osób
• Działanie i praca
• Doświadczenia 
• Pozytywne myślenie
• Generowanie rozwiązań/pomysłów 



Czy moje my lenie to wróg czy przyjaciel?ś





Cytując klasyka

•Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie 

jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

•Kto nie chce kiedy może, ten nie będzie mógł kiedy 

będzie chciał.

•Nie można zmarnować dobrego kryzysu

                                                                     Winston Churchill
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