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Ćwiczenie rozwojowe 

W JAKIEJ FAZIE ROZWOJOWEJ JESTEŚ? 

Spójrz na poniższy diagram i zadaj sobie kilka ważnych pytań, które pomogą Ci 

uświadomić sobie, na jakim etapie rozwoju obecnie się znajdujesz. Postaraj się 

w pierwszej kolejności, zaspokoić swoje potrzeby związane z fazą, która jest dla 

Ciebie najbardziej aktualna. W razie pytań, zapraszam do kontaktu ze mną: 

m.m.wieczerzak@gmail.com 

 

 

6. FAZA WYJŚCIA DO ŚWIATA 

5. FAZA ROZWIJANIA PASJI I 
KREATYWNOŚCI 

4. FAZA SKUPIENIA SIĘ NA 
SWOIM WNĘTRZU 

3. FAZA ROZWOJU 
INTELEKTUALNEGO 

2. FAZA SKUPIENIA 
SIĘ NA RELACJACH 

1. FAZA 
KONTAKTU Z 

CIAŁEM 
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1. Czy jesteś wyspana, wypoczęta i zrelaksowana? Czy czujesz, że 

potrzebujesz zrobić coś dobrego dla swojego ciała (np. spokojnie zjeść jakiś 

pyszny posiłek, zrobić kilka przysiadów, pooddychać głęboko przy otwartym 

oknie albo zrobić sobie odświeżający prysznic połączony z masażem)? 

 

2. Czy masz potrzebę się z kimś spotkać albo skontaktować poprzez telefon 

czy maila? A może miałabyś ochotę napisać do kogoś list albo pocztówkę? Czy 

czujesz, że któraś z Twoich relacji wymaga teraz większej troski? Czy może 

zrobić coś od razu, żeby poprawić jakość Twoich związków? Może wpiszesz do 

kalendarza nadchodzące daty spotkań z Twoimi znajomymi albo pomysł na 

randkę z mężem? 

 

3. Jest jakaś książka, którą bardzo chciałabyś poczytać? A może masz ochotę 

na to, by poszukać jakichś ważnych dla Ciebie informacji w internecie? Może w 

końcu uda Ci się obejrzeć moduły wideo z e-kursu, na który się ostatnio 

zapisałaś? Albo posłuchasz jakiegoś fajnego podcastu? 

 

4. Chcesz poświęcić trochę uwag sobie i swojemu wnętrzu? Jakie są Twoje 

marzenia? Jakie masz plany na najbliższy tydzień/miesiąc/rok? Czy potrafisz 

nazwać swoje mocne strony? W jakiej sferze chcesz się obecnie rozwijać i 

doskonalić? 

 

5. Co jest Twoją pasją? Kiedy, jak i z kim możesz ją rozwijać? Może masz, 

jakiś pomysł, który od dawna chcesz zrealizować? Może to dobry czas, żeby 

przynajmniej zacząć z nim eksperymentować? 

 

6. Jest coś, co chciałabyś dać światu? Jakaś idea, którą chciałabyś 

rozpowszechnić? Masz pomysł – choćby mglisty – jak mogłabyś to zrobić? Jaki 

jest pierwszy mały krok, który przybliży Cię do celu? 


