
Agenda Warsztatów TO EMPOWER!
Perspektywa Przyszłości - Kobieta w Życiu i Biznesie

Trener: Katarzyna Burchacka - Klimczuk

TEMAT: ZACZNIJ OD SIEBIE

ToTo warsztaty podczas których uświadamiamy sobie jakie są nasze mocne strony, dowiaduje-
my się jak dobrze interpretują nas osoby, z którymi widzimy się po raz pierwszy w życiu, dosta-
jemy od innych kobiet ogrom wsparcia, dobroci i dobrych emocji.

To wymiana życiowych historii, to przeplatające się drogi i słowa, podczas których dowiaduje-
my się, że każda z nas kiedyś czuła się niewystarczająca, nie dość dobra, za słaba, za mała, 
przytłoczona, a czasem nawet przytrzaśnięta przez życie.  W chwili gdy czujesz, że nie jesteś 
sama, gdy czujesz, że otacza Cię dobroć i zrozumienie innych kobiet, zaczynasz wzrastać. Na 
tych warsztatach rosną skrzydła.

Zacznij od siebie czyli zastanów się gdzie jesteś w obszarze: Ja, Moje zdrowie, Rodzina, Partner, 
Kariera, Miejsce do życia, Odpoczynek, Finanse. Zaznacz na kole rozwoju gdzie jesteś, a potem 
zastanów się gdzie chcesz być, żeby poczuć się szczęśliwą i spełnioną.

W myśl mojej zasady planuj i działaj, zaraz po wyobrażeniu sobie swoich marzeń i potrzeb, 
określeniu miejsca, w którym chcemy być przechodzimy do tabeli działania. Cel musi mieć 
datę. Bez daty zostaje tylko płonnym marzeniem.

Uważam,Uważam, że realizacja celów przypomina wspinanie się na górę, kiedy zaczynamy, szczyt jest 
poza zasięgiem naszego wzroku, możemy sobie tylko wyobrazić jak wygląda, ale po każdym 
kroku widać więcej, za każdym zakrętem otwiera się nowa przestrzeń. I tak idziemy krok za 
krokiem, skupiając się na kroku, a nie na całej górze. Do zrobienia jest tylko jeden krok, a 
potem znowu jeden krok, nie myśl o górze, myśl o kroku. Stawiaj przed sobą cel i go realizuj. 
Krok za krokiem.

KolejnaKolejna strona w zeszycie ćwiczeń to „opowiedz sobie jaka chcesz być” . To ćwiczenie doty-
czące afirmacji czyli pozytywnego myślenia o sobie i pozytywnego mówienia o sobie. Jeżeli 
chcesz coś w sobie zmienić, to musisz wiedzieć co. Jeżeli chcesz coś zaakceptować, to musisz 
wiedzieć co. Podczas tego ćwiczenia opowiadam, jakich afirmacji ja używam, dzielę się zdania-
mi, które każdego dnia mówię do siebie. Inspiruje do tego aby opowiedzieć sobie jaka chcesz 
być.

Cały warsztat pozwala  zobaczyć siebie w innym świetle, dostrzec mocne strony, posłuchać 
tego, co chcą nam powiedzieć życzliwe osoby i nauczyć się to przyjmować, mówić o sobie 
dobrze i powiedzieć to przed całą grupą.

PLAN WARSZTATÓW:

  9:00 - 11:30  Nasze mocne strony - Określisz swoje mocne strony oraz obszary do pracy.
11:30 - 12:00  Przerwa kawowa
12:00 - 13:00  Wymiana historii życiowych - Zrobisz koło życia i określisz swoje wartości.
            planuj i działaj - Cel musi mieć datę.
13:00 - 13:30  Przerwa kawowa
13:30 - 14:30  Oznaczysz i przekroczysz strefę komfortu.
14:30 - 15:30  Przerwa obiadowa
15:30 - 16:30  Opowiedz sobie jaka chcesz być - Ćwiczenie dotyczące afirmacji, wzmocnisz  
      swoje poczucie wartości.


