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Jak to działa?
1. Idziesz do pierwszego modułu na stronie 8. 
2. Czytasz co masz do zrobienia.
3. Robisz to codziennie przez 15 minut.
4. Pod koniec pierwszego tygodnia piszesz podsumowanie na 
stronie 10 (tak samo po drugim i trzecim tygodniu).
5. Pracujesz trzy tygodnie, 15 minut codziennie.
6. Po trzech tygodniach kończysz pierwszy moduł i oceniasz 
jego przydatność na stronie 75. 
7. Idziesz do drugiego modułu na stronie 13. Itd.



Wstęp

Dlaczego przekazuję ci tego ebooka?

Chcę byś nie tylko wiedział, ale przede
wszystkim potrafił.
Czy wiesz co zrobić,  by działać  sku-
tecznie, być w pełni sił umysłowych i
fizycznych,  rozwijać  swój  potencjał,
osiągać  dobre  rezultaty  i  realizować
postawione cele?
Jestem  przekonany,  że  wiesz.  Znasz
półki księgarskie, które uginają się od
dobrych poradników skutecznego dzia-
łania,  oraz  oglądasz  portale  interneto-
we oferujące bardzo dobre rady.

No to dlaczego po raz kolejny przyłapałeś się na tym, że nie zrobiłeś tego
co  obiecałeś,  przekroczyłeś  obiecany  termin,  zawiodłeś  współpracowni-
ków itp.?
Pracując z dziesiątkami liderów w biznesie, edukacji i wojsku, zauważy-
łem, że niemal wszyscy cierpią na podobny problem:  wiedzą co trzeba,
ale tego nie robią.

Dlaczego ludzie nie robią tego, co jest dla nich dobre? 
Czasem dlatego, że wiedzą co trzeba zrobić, ale nie wiedzą od czego za-
cząć i jak się za to zabrać. Czasem, po prostu, im się nie chce, najnormal-
niej w świecie, nie mają siły, by się zmusić do zrobienia czegoś dodatko-
wego.
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„Maszynka 
dobrych nawyków”

to
14 zadań,

każde zadanie trwa 
3 tygodnie,

masz materiał do
pracy

na cały rok 2017!



Pracuję jako trener osób i zespołów, które mają osiągać doskonałe rezultaty
w trudnych warunkach. Mam czas, by osobiście, jeden na jeden, pracować
tylko nielicznymi, a potrzebujących pomocy jest bardzo wielu.

Dlatego stworzyłem e-booka, którego masz przed sobą. Mam nadzieję, że
dzięki temu prostemu narzędziu, kilka tysięcy osób uzna rok 2017 za lepiej
wykorzystany i łatwiejszy od 2016.
Mam nadzieję, że trzymasz w ręku maszynkę do uruchomienia dobrych
nawyków twojej skuteczności w zarządzaniu i rozwoju twojego cha-
rakteru!

Jak korzystać z e-booka?
Możesz pracować na ekranie smartfona lub
laptopa,  albo wydrukować kartę  pracy na
najbliższe 21 dni.

Czy  wiesz,  że  w  pliku  PDF  na  swoim
smartfonie lub laptopie możesz robić no-
tatki, które zostaną zapisane?
Jest  to  możliwe  na  większości  urządzeń,
przy  pomocy  aplikacji  Adobe  Acrobat
Reader (LINK: Android, iPhone, Windows
Phone). Sprawdź, czy to działa u ciebie. W poniższym polu wpisz swoje
inicjały i zamknij ebooka. 

Następnie wróć do tej strony. Czy inicjały są tam, gdzie je wpisałeś? Jeśli
tak, to twoje urządzenie nadaje się do pracy z zadaniami w pliku PDF.
(Jeśli dane nie zachowały się między sesjami to oznacza, że potrzebujesz
pracować na innym urządzeniu, np. na smartfonie zamiast na laptopie lub
wydrukować zadania i pracować na papierze) 

Co jest w ebooku?
Przed tobą  narzędzia  i  ćwiczenia  na poprawę skuteczności  działania  na
cały rok 2017.
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Ten ebook jest
interaktywnym
plikiem PDF, w

którym zapisujesz
notatki i wnioski po

każdym tygodniu
pracy
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14 zadań podzielono na dwa działy: Zarządzanie oraz Charakter.
W każdym z zadań jest krótko opisane to, co masz zrobić oraz gdzie szu-
kać dodatkowych informacji.

Ile czasu potrzeba na każde zadanie?
Na każde zadanie przeznacz 21 dni (trzy
tygodnie).  Tworząc  program starałem się
trzymać zasady, że każdego dnia poświę-
casz okołu 15 minut na zrealizowanie za-
dania.

Dlaczego 21 dni? 
Bo powtarzanie przez taki okres pozwoli ci zobaczyć owoce twojej pracy i
miarodajnie ocenić, czy warto nadal stosować daną technikę.
Pracując  przez trzy okresy tygodniowe,  od niedzieli  do niedzieli,  zoba-
czysz wpływ ćwiczenia na różne konteksty. Niekiedy owoce zobaczysz na-
tychmiast,  innym  razem  dopiero  pod  koniec  okresy  trzytygodniowego
zdasz sobie  sprawę,  jaki  wpływ na  twoją  skuteczność  miało  ćwiczenie.
Zwykle  samodzielnie  dostrzeżesz  owoce  ćwiczenia.  Niekiedy poczujesz
potrzebę zapytania kogoś ze współpracowników lub członków rodziny, czy
widzieli wpływ ćwiczenia na twoje funkcjonowanie.

Jak oceniać i podsumować ćwiczenia?
Pod koniec każdego tygodnia zrób 15-minutowy bilans tygodniowy. Służy
do tego ankieta tygodniowa znajdująca się w każdym rozdziale, gdzie pi-
szesz, czego nauczyło cię to ćwiczenie; co ci przeszkadzało, lub drażniło w
tym ćwiczeniu oraz jakie owoce widzisz w twoim funkcjonowaniu i rela-
cjach z otoczeniem.
Po trzecim tygodniu danego zadania dokonaj dużej ewaluacji. Czyli poza
odpowiedzią na te same pytania co powyżej napisz werdykt: czy posta-
wiasz nadal praktykować to ćwiczenie, czy też kończysz z nim?

Po trzech tygodniach oceń też w skali od 0 do 10 przydatność danego na-
rzędzie w twojej pracy.
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Zadania są ułożone
tak, że spędzasz na
nie tylko 15 minut

każdego dnia



0: to w ogóle nie dla mnie,
2: to narzędzie mi raczej nie pomoże 
5: dobrze narzędzie, raz na jakiś czas skorzystam
8: to ważne narzędzie, będę często z niego korzystał 
10: to bardzo ważne i przydatne dla mnie narzędzie do wykorzystania każ-
dego dnia

Czy jest jakieś podsumowanie wszystkich zadań?
Na końcu e-booka masz tabelę  zbiorczą wszystkich 14 narzędzi.  Wpisz
tam swoje wyniki i zachowaj tabelę, jako „przypominacz” i podsumowanie
narzędzi i ćwiczeń, które chcesz włączyć do swoich nawyków.
Jeśli postanowiłeś włączyć dane narzędzie do swojej codziennej rutyny, to
wpisz je w swój plan na kolejne dni, tygodnie i miesiące.

Czy po roku nabędę aż 14 nowych nawyków?
Zakładam, że większość z ćwiczeń uznasz za interesujące, ale tylko niektó-
re uznasz za bardzo ważne dla twojej skuteczności działania i te zostawisz
sobie na stałe.  

Czy zadania mam realizować bez prze-
rwy przez cały rok?
Ebook  jest  zaplanowany  na  42  tygodnie
pracy, a kalendarzowy rok ma 52 tygodnie.
Zatem masz 10 tygodni na ferie, wakacje,
święta i długie weekendy, kiedy oderwiesz
się od regularnych działań.

W jakiej kolejności mam realizować za-
dania?
Możesz działać w kolejności opisanej w ebooku czyli zacząć od zadania A,
a po trzech tygodniach zacząć zadanie B itd. W ten sposób w pierwszej po-
łowie roku zrealizujesz siedem bloków z obszaru zarządzania, a w drugiej
połowie roku, siedem bloków z obszaru rozwoju charakteru. 
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Możesz pracować 
w kolejności

ułożonej przez
autora, czyli

najpierw 7 modułów
zarządzania, a

potem 7 modułów
charakteru



Możesz też samemu ułożyć kolejność prac. Np. najpierw zrealizować zada-
nia z obszaru „Charakter”, a potem „Zarządzanie” lub na przemian z jedne-
go i drugiego obszaru.
Bez względu na kolejność, ważne, aby każdemu z 14 zadań poświęcić 21
dni. Najlepiej, by w jednym 21-dniowym okresie realizować tylko jedno z
14 zadań.

Ebook zawiera tylko podstawowe infor-
macje  o  narzędziach,  gdzie  szukać  ob-
szerniejszych informacji?
Faktycznie  ebook  jest  przede  wszystkim
narzędziem wypracowywania nawyków, a
nie  zdobywania  szczegółowiej  wiedzy.
Każdy  z  14  rozdziałów  ma  odnośnik  do
materiałów  uzupełniających.  Znajdziesz
tam filmy, artykuły i ilustracje do niektó-
rych tematów. Większość  materiałów jest
w języku polskim. Do materiałów po an-
gielsku odwołuję się tylko wtedy, gdy nie znalazłem dobrych źródeł w na-
szym języku.

Czy mam pracować samodzielnie? Gdzie szukać pomocy i wsparcia?
Ebook jest  przeznaczony do samodzielnej pracy.  Rozdaję go bezpłatnie.
Natomiast jeśli wolisz popracować pod moim okiem, regularnie otrzymy-
wać obszerniejszy materiał  wiedzowy oraz zadania,  w których będę cię
osobiście wspierał i z których będę rozliczał, to zapraszam do skorzystania
z platformy „E-learning z Bernardem Frugą”, na której już drugi rok pracu-
ję z moimi klientami. Szczegóły oraz opcje inwestycyjne,  znajdziesz na
stronie: www.bernard.fruga/platforma 
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Dodatkowe
informacje i
materiały do

każdego modułu
znajdziesz na
dedykowanej
stronie www

http://bernard.fruga.net/platforma/


Zarządzanie

A. Tablica Kanban w poskramianiu 
niespodzianek

Czego będziesz potrzebować na najbliższe 21 dni?
Opcja na laptopie:
Załóż darmowe konto na witrynie www.kanbanflow.com i stwórz tabelę o
czterech polach: Do zrobienia, Wstrzymane/Oczekujące, W toku, Zrobione
Opcja na papierze:
Kub żółte karteczki samoprzylepne. Znajdź miejsce na ścianie w miejscu
pracy, na arkuszu papieru lub w notatniku o rozmiarze co najmniej 10 na
10  karteczek.  Podziel  arkusz  na  cztery  równe  kolumny:  Do  zrobienia,
Wstrzymane/Oczekujące, W toku, Zrobione
(Jeśli używasz standardowych karteczek o rozmiarze 8cm x 8cm to potrze-
bujesz miejsca 80x80cm. Zaś w zeszycie  stosuj małe karteczki, np. złożo-
ne na pół karteczki 38mm x 51mm.)

Co masz zrobić na początku każdego tygodnia?
Wpisz na karteczkach zadania na ten tydzień, jedno zadanie na jednej kar-
teczce, i naklej je w kolumnie „Do zrobienia”. 

Co masz robić każdego dnia?
Zadanie, którym się zajmujesz przenosisz z pola „Do zrobienia” do pola 
„W toku”. Jeśli w trakcie realizacji zadania coś cię wstrzymało (np. 
czekasz na decyzję szefa) to karteczka z „W toku” idzie do 
„ Wstrzymane/Oczekujące”. Po zakończeniu zadania przenosisz karteczkę 
do „Zrobione”. 
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http://www.kanbanflow.com/


Co masz zrobić na koniec każdego tygodnia?
Po zakończeniu tygodnia usuwasz wszystkie karteczki z pola „Zrobione”. 
Robisz przegląd karteczek w polu  „Do zrobienia” i 
„Wstrzymane/Oczekujące”. Przechodzisz to wypisania zadań na kolejny 
tydzień.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na 
następnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni 
będziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/a/ 

copyright © by Bernard Fruga www.fruga.net, 2017, All rights reserved      9        

http://www.bernard.fruga.net/ebook/a/


Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: A. Tablica Kanban w 
poskramianiu niespodzianek

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: A. Tablica Kanban w 
poskramianiu niespodzianek

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: A. Tablica Kanban w 
poskramianiu niespodzianek

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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B. Listy kontrolne (checklists), by pamiętać o 
wszystkim w powtarzalnych zadaniach
Czego będziesz potrzebować na najbliższe 21 dni?
Stwórz plik w komputerze lub przygotuj kilka wolnych stron w papiero-
wym notatniku na wpisywanie list kontrolnych (checklists).

Każdy z trzech tygodni tego zadania jest nieco inny. Poniżej to co masz do
zrobienia w poszczególnych tygodniach.

Tydzień 1. Każdego dnia zrób nową „checklistę”
Każdego dnia zainwestuj 15 minut na napisanie listy kontrolnej zadania,
które jest powtarzalne i zawiera więcej niż trzy elementy (np. elementy ra-
portu miesięcznego; to co potrzebne na cykliczne spotkanie; lista rzeczy do
zabrania na wyjazd; kroki do wykonania przy zbieraniu raportów od pod-
władnych; kroki do wykonania przy publikacji na blogu; lista zakupów; li-
sta cyklicznych faktur do przekazania księgowej itp.)

Tydzień 2. Każdego dnia wykorzystaj co najmniej jedną „checklistę”
Każdego dnia wykonaj co najmniej jedno zadanie używając checklisty za-
pisanej w twoim notatniku. Jeśli nie masz checklisty adekwatnej do danen-
go dnia to dopisz w notatniku kolejną checklistę i ją zastosuj.

Tydzień 3.  Każdego dnia  przekaż jedną checklistę  osobie  z  twojego
otoczenia (współpracownik, bliski znajomy, członek rodziny), by wy-
konała pracę, którą ty opisałeś wykonywałeś.
Prace powtarzalne, dokładnie opisane jako checklisty mają też służyć dele-
gowaniu zadać na inne osoby. W tym tygodniu ćwiczysz delegowanie list
kontrolnych. Każdego dnia poświęć 15-minut na wytypowanie osoby oraz
zadania, które przekażesz tej osobie jako checklistę. Dopilnuj, aby zadanie
zostało dokładnie wykonane. Wybieraj zadania, które w przeszłości powo-
dowały problemy (np. pracownik, który zapomniał o napojach na spotka-
nie zespołu; dziecko, które wróciło ze sklepu z niekompletnymi zakupami;
współpracownik, który dostarczył niekompletny raport itp.)
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Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/b/  
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: B. Listy kontrolne (checklists), by
pamiętać o wszystkim w powtarzalnych zadaniach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: B. Listy kontrolne (checklists), by
pamiętać o wszystkim w powtarzalnych zadaniach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: B. Listy kontrolne (checklists), by
pamiętać o wszystkim w powtarzalnych zadaniach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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C. Triage, oklejanie zadań kolorowymi 
karteczkami, by skupić się na tym co 
najważniejsze

Czego  będziesz  potrzebować  na  najbliższe  21
dni?
Kup  samoprzylepne,  półprzeźroczyste  zakładki  do
książek, np. takie jak na załączonym obrazku. Po-
trzebujesz czterech kolorów: zielonego, niebieskie-
go, żółtego i czerwonego.

Co masz zaplanować na początku każdego tygodnia?
W tym okresie wszelkie zadania spadające na ciebie będziesz notował na
papierze. Na początku tygodnia spisz wszystko co masz do zrobienia na
kartce, w notatniku lub na żółtych karteczkach samoprzylepnych. 

Co masz robić każdego dnia?
Na początku dnia czytasz swoją listę i przy każdym z zadań do zrobienia
naklejasz jedną z czterech zakładek:
zielona: ta sprawa i tak się sama rozwiąże nawet jak jej nie dotknę (nie zaj-
muj się nią, lub deleguj na stażystę/asystenta)
niebieska: ta sprawa i tak jest przegrana, nawet jak się nią zajmę (nie zaj-
muj się nią, lub deleguj na stażystę/asystenta)
żółta: ta sprawa wymaga zajęcie się w ciągu 24 godzin (zajmij się osobi-
ście lub deleguj na zaufanego specjalistę)
czerwona: ta sprawa wymaga zajęcia się natychmiast (zajmij się osobiście
lub deleguj na zaufanego specjalistę)

W ciągu dnia dopisuj kolejne zadania, tak jak się pojawiają i oznaczaj je
odpowiednimi kolorami. Rozwiązuj lub deleguj zadania wg ich kolorów.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.
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Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/c/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: C. Triage, oklejanie zadań 
kolorowymi karteczkami, by skupić się na tym co najważniejsze

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: C. Triage, oklejanie zadań 
kolorowymi karteczkami, by skupić się na tym co najważniejsze

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: C. Triage, oklejanie zadań 
kolorowymi karteczkami, by skupić się na tym co najważniejsze

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia

copyright © by Bernard Fruga www.fruga.net, 2017, All rights reserved      22        



D. Cele strategiczne, by robić postępy w 
kluczowych tematach
Co masz zaplanować na początku każdego tygodnia?
Na kartce papieru, w notatniku lub w pliku komputerowym napisz odpo-
wiedź na cztery pytania:
1. Co ważnego w tym tygodniu osiągnę w temacie zarabiania pieniędzy?
2. Co ważnego w tym tygodniu osiągnę w temacie relacji z partnerami biz-
nesowymi?
3. Co ważnego w tym tygodniu osiągnę w temacie usprawnienia metod
pracy?
4.  Co ważnego w tym tygodniu  osiągnę w temacie nabywania  nowych
kompetencji?

Co masz robić każdego dnia?
Pod koniec każdego dnia zainwestuj 15 minut, by napisać raport o tym, co
zrobiłeś w ciągu ostatnich 24h, by przybliżyć się do każdego z 4 celów
strategicznych

Na początku drugiego i trzeciego tygodnia na nowo napisz odpowiedzi na
4 pytania, na które odpowiedziałeś przed tygodniem!

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/d/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: D. Cele strategiczne, by robić 
postępy w kluczowych tematach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: D. Cele strategiczne, by robić 
postępy w kluczowych tematach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

copyright © by Bernard Fruga www.fruga.net, 2017, All rights reserved      25        



Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: D. Cele strategiczne, by robić 
postępy w kluczowych tematach

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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E. Stand-up Meetings ratujące spotkania przed 
stratą czasu
Co masz robić każdego dnia?
Każdego dnia podczas  spotkania  ze współpracownikiem, znajomym lub
członkiem rodziny zastosuj zasady Stand-up Meeting:
1. podczas spotkania pada odpowiedź na 3 pytania:

a. co zostało zrobione od poprzedniego spotkania?
b. co zostanie zrobione do następnego spotkania?
c. jakie przeszkody spowalniają prace? 

2. spotkanie ma trwać najwyżej 15 minut;
3. uczestnicy spotkania rozmawiają na stojąco;

Uwagi:
• Punkt 1. ma zawsze zastosowanie; punkty 2 i 3 są zalecane i mają

zastosowanie jeśli jest to możliwe i adekwatne do sytuacji.
• Ćwiczenie czyni mistrza, więc przez trzy tygodnie, każdego dnia

znajdź okazję, by odbyć jedno spotkanie w modelu Stand-up Me-
eting. Jeśli w pracy nie masz ku temu warunków to przeprowadź ta-
kie spotkanie ze znajomym lub członkiem rodziny. Jeśli nie masz
możliwości osobistego spotkania to zastosuj ten model w rozmowie
telefonicznej.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/e/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: E. Stand-up Meetings ratujące 
spotkania przed stratą czasu

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: E. Stand-up Meetings ratujące 
spotkania przed stratą czasu

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: E. Stand-up Meetings ratujące 
spotkania przed stratą czasu

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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F. Plus i delta w wydobywaniu prawdziwej 
oceny
Co masz robić każdego dnia?
Każdego dnia podczas  spotkania  ze współpracownikiem, znajomym lub
członkiem rodziny zastosuj metodę „Plus i delta”:

• poproś o ocenę tego co się wydarzyło (np. w projekcie, podczas
eventu, w czasie warsztatów, spotkanie czy wyjazdu itp.)  zapisując
odpowiedzi w dwóch grupach:
◦ Plus: co wartościowego się wydarzyło i warto by miało to także

miejsce w przyszłości w tego typu wydarzeniach?
◦ Delta: na ile oceniasz to wydarzenie w skali od 1 do 10? teraz

wyobraź sobie, że uczestniczyłaś w wydarzeniu, które oceniła-
byś na 10; co takiego brakowało, by to wydarzenie było ocenio-
ne na 10?

Uwaga:
• Ćwiczenie czyni mistrza, więc przez trzy tygodnie, każdego dnia

znajdź okazję, by odbyć jedno spotkanie z zastosowaniem metody
„Plus i delta”. Jeśli w pracy nie masz ku temu warunków, to prze-
prowadź takie spotkanie ze znajomym lub członkiem rodziny. Jeśli
nie masz możliwości osobistego spotkania, to zastosuj ten model w
rozmowie  telefonicznej.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/f/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: F. Plus i delta w wydobywaniu 
prawdziwej oceny

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: F. Plus i delta w wydobywaniu 
prawdziwej oceny

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: F. Plus i delta w wydobywaniu 
prawdziwej oceny

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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G. Gantt do wprowadzania pomysłów w życie
Czego będziesz potrzebować na najbliższe 21 dni?
Zainstaluj na laptopie darmowy program GanttProject:
1. Wejdź na stronę http://www.ganttproject.biz/download
2. Wybierz system operacyjny Twojego komputera (Windows, Linux albo
Mac OSX)
3. Pobierz i zainstaluj GanttProject na swoim laptopie  

Każdy z trzech tygodni tego zadania jest nieco inny. Poniżej to co masz do
zrobienia w poszczególnych tygodniach.

Tydzień 1. Poznaj narzędzie
Zainwestuj 15 minut każdego dnia, by poznać program GanttProject. 
Skorzystaj  z  materiałów  dostępnych  na  stronie:
www.bernard.fruga.net/ebook/g/ 
Pracuj przez 15 minut następującą metodą:

• miej  przed  sobą  otwarty  program  GanttProject  z  załadowanym
przykładowym plikiem

• oglądaj materiał wideo i odnajduj prezentowane funkcjonalności w
swojej wersji programu  

Tydzień 2. Stwórz własny Gantt
Wybierz zarządzane przez ciebie przedsięwzięcie, które trwa co najmniej
kilka tygodni i stwórz dla niego harmonogram w programie GanttProject.
Zastosuj wiedzę, którą nabyłeś w ubiegłym tygodniu, gdy poznawałeś na-
rzędzie. 
Najlepiej pracuj każdego dnia, np. po 15 minut dziennie.  

Tydzień 3. Pracuj z własnym Ganttem
W tym tygodniu wykorzystujesz GanttProject do codziennej pracy w two-
im projekcie.  Zainwestuj 15 minut każdego dnia, by monitorować realiza-
cję twojego projektu w GanttProject. 

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.
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Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/g/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: G. Gantt do wprowadzania 
pomysłów w życie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: G. Gantt do wprowadzania 
pomysłów w życie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: G. Gantt do wprowadzania 
pomysłów w życie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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Charakter

H . Medytacja, by utrzymywać mózg 
w dobrej formie

Co masz robić każdego dnia?
Codziennie poświęć 15 minut na siedzenie w ciszy.
W tym czasie nie wykonujesz żadnej pracy, nie słuchasz, ani nie czytasz
żadnych treści. Nastawiasz „timer” na 15 minut, a gdy zabrzmi dzwonek
lub gong „timera” to kończysz ćwiczenie i przechodzisz do swoich zwy-
kłych zadań.
Najlepiej sprawdza się wykonywanie tego ćwiczenia rano, nim rozpocz-
niesz codzienne aktywności. Jedną z podpowiedzi jest nastawienie budzika
15 minut wcześniej niż zwykle i spędzenie tego dodatkowe kwadransa na
siedzenie w ciszy.

Czy mam się trzymać jakiś konkretnych technik, siedzieć w określonej
pozycji? 
Sednem  ćwiczenia  jest  regularne,  codzienne  spędzenie  czasu  w  ciszy.
Techniki i metody mają w tym przypadku znaczenie drugoplanowe. W za-
sadzie wystarczy trzymać się zasady, że podczas medytacji kręgosłup jest
wyprostowany. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów i jednak masz ochotę
zagłębić się w techniki medytacji to na stronie
 www.bernard.fruga.net/ebook/h/  znajdziesz linki do stron, które pogłębia-
ją temat. 
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Czy mam powtarzać jakieś słowa, albo skupiać myśli na czymś kon-
kretnym? 
Może siedzieć w ciszy, nie powtarzając słów. Możesz podążać za strumie-
niem powietrza, które wdychasz i wydychasz. Możesz też powtarzać jakieś
słowo lub zawołanie. W medytacji chrześcijańskiej niektórzy powtarzają
słowo „Marana Tha”, w Modlitwie Jezusowej  „Chryste, Synu Boży, zmi-
łuj się nade mną grzesznikiem”, zaś inni znajdują swoją mantrę, którą po-
wtarzają; słyszałem też o osobie, która medytowała powtarzała w myślach
przy każdym wdechu liczbę: wdech „10” - wydech – wdech „9” - wydech
– itd. aż do 1, a potem od nowa 10, 9 itd.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.
 
Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/h/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: H . Medytacja, by utrzymywać 
mózg  w dobrej formie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: H . Medytacja, by utrzymywać 
mózg  w dobrej formie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: H . Medytacja, by utrzymywać 
mózg  w dobrej formie

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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I. Diagram Venna, by odkryć drogę
Czego będziesz potrzebować na najbliższe 21 dni?
Stwórz plik w komputerze lub przygotuj kilka stron w notatniku, na któ-
rych będziesz pracował nad lepszym poznawaniem swojej drogi życiowej.

Każdy z trzech tygodni tego zadania jest nieco inny. Poniżej to co masz do
zrobienia w poszczególnych tygodniach.

Tydzień 1. Analiza
Każdego dnia zainwestuj 15 minut dopisywanie kolejnych fragmentów to
odpowiedzi na trzy pytania:
1. W czym jesteś dobry, co potrafisz robić lepiej, niż większość innych lu-
dzi?
2. Jakie działania, jak aktywność daje ci tyle radości, że robiąc to tracisz
rachubę czasu, wpadasz niejako w trans?
3. Jakie masz kompetencje, na które jest zapotrzebowanie, za które z pew-
nością zarobisz na życie?
Pierwszego dnia zapisz, w ciągu 15 minut pierwsze myśli, które przycho-
dzą ci do głowy po przeczytaniu pytań. Kolejnego dnia dopisz następne,
pewno już  mniej  oczywiste  punkty  do każdego z  pytań.  W następnych
dniach porozmawiaj z kimś bliskim, przyjacielem lub członkiem rodziny,
który podpowie jak cię widzi. Szczególnie pytanie 1. może być ważne do
zadania osobom, które patrzą na ciebie z boku 

Tydzień 2. Synteza
W tym tygodniu wyciągasz wnioski z materiału zebranego w ubiegłym ty-
godniu. 
Nadal  pracuj w blokach 15-minutowych każdego dnia.  Pierwszego dnia
narysuj diagram Venna według wzoru na www.bernard.fruga.net/ebook/i/ i
w każdym z okręgów wpisz odpowiedzi zebrane w ubiegłym tygodniu. Za-
stanów się, co łączy te 3 obszary. Przypuszczalnie w pierwszej chwili nic
nie przyjdzie Ci do głowy. Następnego dnia zainwestuj 15 minut, by wypi-
sać to, co łączy te obszary (przypuszczalnie po 24 godzinach masz już ja-
kieś pomysły). W kolejne dni tego tygodnia spędzaj 15 minut, by wpatry-
wać się w diagram i dopisywać kolejne pomysły. Możesz też poprosić o
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pomoc bliską osobę, która z boku spojrzy na diagram i podpowie, co jest w
puncie przecięcia. 
Ostatnie 15-minutowe posiedzenie nad diagramem, w tym tygodniu, prze-
znacz na uporządkowanie tego, co znalazło się na przecięciu trzech okrę-
gów. Oznacz cyfrą „1” to, co jest twoim zdaniem najważniejsze, „2” to co
jest następne itd. 

Tydzień 3. Plan działania
W tym tygodniu masz za zadanie stworzyć plan działania, który doprowa-
dzi do „rozwinięcia skrzydeł” w temacie, który został wypracowany w po-
przednim tygodniu.
1. Pierwsze 15-minutowe spotkanie z samym sobą przeznacz na opisanie
wizji końca, czyli napisz na kartce lub w pliku na laptopie: 
Jak będzie wyglądało za 5 lat to zrobisz ze swoim tematem? Napisz tak
szczegółowo jak to możliwe. Pisz bez przerwy przez 15 minut.
2. Następnego dnia zainwestuj 15 minut, by napisać odpowiedź na pytania:
Czego potrzebuję się nauczyć i jakich kompetencji nabyć, aby za 5 lat być
tam, gdzie wczoraj napisałem? Gdzie, jak i kiedy mogę się tego nauczyć? 
3. Kolejnego dnia, przez 15 minut, pisz odpowiedź na pytania:
Na ile mój styl bycia i wykonywania pracy zmieni się, gdy za 5 lat będę
tam gdzie napisałem? Jakich nowych nawyków potrzebuję? Co chcę zmie-
nić w obecnym sposobie życia i pracy, by dojść tam, gdzie planuję?
4. Kolejnego dnia, przez 15 minut, pisz odpowiedź na pytania:
Jak dużo pieniędzy potrzebuję, by być tam, gdzie chcę być za 5 lat? Jakie
koszty będą się z tym wiązały? Jakie przychody będę miał za 5 lat? 
5. Kolejnego dnia, przez 15 minut, pisz odpowiedź na pytania:
Kto będzie moim głównym partnerem biznesowym za 5 lat? Kto będzie
moim klientem? Od kogo będzie zależało zrealizowanie wizji? Co zrobię,
by zbudować i utrzymać dobre i trwałe relacje z tymi osobami?
6. Na koniec tygodnia poświęć około godziny na ćwiczenie zamykające.
Przeczytaj to co zostało napisane w poprzednich dniach. Rysuje się z tego
całkiem konkretny obraz. Zatem stwórz kamienie milowe na każdy rok za-
czynając od końca roku 2021:
Jaki cel osiągnę na koniec 2021 roku w poszczególnych obszarach:
a) kompetencji, wiedzy i umiejętności (know-how)
b) sposobów i metod działania 
c) relacji z klientami i partnerami biznesowymi
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d) finansów
Następnie, dla tych samych obszarów, cel na koniec 2020. Następnie na
koniec 2019, 2018 i 2017. 
Teraz napisz co zrobić do końca tego roku, by zrealizować cel na 2017.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/i/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: I. Diagram Venna, by odkryć 
drogę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: I. Diagram Venna, by odkryć 
drogę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: I. Diagram Venna, by odkryć 
drogę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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J. 4 pokoje, by mieć siłę
Rumer Godden napisała, „że każdy jest domem z czterema pokojami: 
fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym. Zwykle mamy 
tendencję, by spędzać większość czasu w jednym pokoju, lecz jeśli nie 
wejdziemy codziennie do każdego pokoju, choćby po to by go 
przewietrzyć, to nie jesteśmy w pełni osobą”.

Co masz zaplanować na początku każdego z 3 tygodni?
Na początku każdego tygodnia zadaj sobie i zapisz na kartce, lub w pliku, 
odpowiedzi na 4 pytania:
1. Co zrobię dla mojego zdrowia fizycznego w tym tygodniu? Jaki 
konkretny cel stawiam w tym obszarze?
2. Co zrobię dla mojego umysłu w tym tygodniu? Jaki konkretny cel 
stawiam w tym obszarze?
3. Co zrobię dla poprawienie moich relacji z innymi w tym tygodniu? Jaki 
konkretny cel stawiam w tym obszarze?
4. Co zrobię dla poprawienie mojego poczucie sensu życia i pracy w tym 
tygodniu? Jaki konkretny cel stawiam w tym obszarze?
Teraz wpisz do swojego kalendarza konkretne działania, w konkretnych 
dniach i godzinach najbliższego tygodnia, które będą realizacją 
powyższych celów. 

Co masz robić każdego dnia?
Na początku dnia sprawdzaj w kalendarzu, co masz na dzisiaj 
zaplanowane. Pod koniec dnia sprawdzaj czy zostało zrobione co miało 
być zrobione.

Co masz zrobić na koniec każdego tygodnia?
Po zakończeniu tygodnia czytasz jeszcze raz jakie cele były postawione na 
ten tydzień. Sprawdzasz czy zostały zrealizowane. Jeśli któryś cel nie 
został zrealizowany to napisz odpowiedź na pytania: Dlaczego ten cel nie 
został zrealizowany? Co zrobię inaczej w następnym tygodniu, by ten cel 
osiągnąć?
Następnie przechodzisz do wypisania celów i zadań w kalendarzu na 
kolejny tydzień.
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Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/j/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: J. 4 pokoje, by mieć siłę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

copyright © by Bernard Fruga www.fruga.net, 2017, All rights reserved      53        



Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: J. 4 pokoje, by mieć siłę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: J. 4 pokoje, by mieć siłę

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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K. 7 kroków decyzji, by dobrze wybierać 
kierunki

Co masz robić każdego dnia?
Każdego dnia, co najmniej raz, podczas podejmowania decyzji zastosuj „7
kroków decyzji”, odpowiadając na pytania przy każdym z kroków:
1. Zdefiniuj problem (Czy jesteś pewien, że zebrałeś wszystkie potrzebne
informacje?)
2. Szukaj twórczych wariantów (Czy wygenerowałeś wystarczająco dużo
rozwiązań?)
3. Oceń warianty kryteriami ewaluacji (Czy przeanalizowałeś każdy wa-
riant analizami koszty/korzyści ryzyko/wpływ?)
4. Podejmij decyzję i wybierz wariant (Kto powinien zadecydować? Czy
wybrano najlepszy wariant?)
5. Rozpocznij wdrożenie ukierunkowane na rezultat (Czy dla ludzi jest ja-
sne co trzeba zrobić?)
6. Kontynuuj wdrożenie ukierunkowane na rezultat (Czy adekwatnie pilnu-
jemy i śledzimy postępy?)
7. Zamknięcie ukierunkowane na rezultat (Czy upewniliśmy się, że działa-
nia zostały zupełnie zakończone?)

Uwagi:
• Punkty 1 do 4 mają zawsze zastosowanie przy podejmowaniu decy-

zji; zaś punkty 5 do 7 mają zastosowanie jeśli jest to adekwatne do
sytuacji (np. decyzja dotycząca rozpoczęcia projektu lub większego
przedsięwzięcia).

• Ćwiczenie czyni mistrza, więc przez trzy tygodnie, każdego dnia
znajdź okazję, by metodycznie podjąć co najmniej jedną decyzję.
Każdego  dnia  znajdź  okazję  do  przećwiczenia  modelu  w  pracy,
albo w życiu prywatnym. Mogą to być doniosłe decyzje (np. inwe-
stycyjne czy egzystencjalne), a mogą być trywialne (np. wybór po-
trawy lub rozrywki).
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Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/k/ 

copyright © by Bernard Fruga www.fruga.net, 2017, All rights reserved      57        

http://www.bernard.fruga.net/ebook/k/


Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: 

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: 

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: 

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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L. 3 filary wdzięczności, by rozwijać relacje

Co masz robić każdego dnia?
Tydzień 1. Trzykrotna wdzięczność
Codzienne, pod koniec dnia zainwestuj 15 minut, by zapisać 3 rzeczy, któ-
re się dzisiaj wydarzyły, za które jesteś wdzięczny losowi, Bogu, czy in-
nym ludziom. Każdego dnia niech będą to nowe rzeczy, nie powtarzaj tego
co pisałeś w poprzednich dniach.
Tydzień 2. Raport wdzięczności
Codzienne, pod koniec dnia, zainwestuj 15 minut, by napisać o jednym po-
zytywnym doświadczeniu z ostatnich 24 godzin. Gdy przyjdzie czas na pi-
sanie, włącz timer, przypomnij sobie zdarzenie, które opiszesz i pisz bez
przerywania, opisuj wszelkie szczegóły, aż usłyszysz, że minęło 15 minut.  
Tydzień 3. Losowe uprzejmości  
Codziennie rano, gdy otwierasz skrzynkę z mailami, zainwestuj 15 minut
w napisanie maila z podziękowaniami lub jakąś pochwałą, do jednej lub
kilku osób spośród Twoich znajomych, krewnych lub współpracowników.

Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na 
następnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni 
będziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/l/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: L. 3 filary wdzięczności, by 
rozwijać relacje

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: L. 3 filary wdzięczności, by 
rozwijać relacje

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: L. 3 filary wdzięczności, by 
rozwijać relacje

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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M. Ishikawa i 5xDlaczego, by dochodzić do 
sedna spraw

Co masz robić każdego dnia?
Każdego dnia, co najmniej raz, do rozwiązania problemu, która na ciebie
spada zastosuj diagram Ishikawy wraz z metodą 5xDlaczego.
Informacje o Ishikawie i 5xDlaczego znajdziesz na stronie:
www.bernard.fruga.net/ebook/m/
W uproszczeniu, chodzi o to, że na kartce rysujesz szkielet ryby; w głowie
ryby piszesz jaki masz problem lub wyzwanie. Następnie, w poszczegól-
nych ościach w kręgosłupie ryby wypisujesz źródła problemu zadając 5
razy pytanie „dlaczego”. Po zadaniu piąty raz pytania „dlaczego”, zwykle
dojdziesz do jednej z fundamentalnych przyczyn problemu. Wtedy zapisu-
jesz możliwe rozwiązanie. 
Pojedynczy problem możesz analizować w kilku kategoriach (np. ludzie,
procesy i metody pracy, urządzenia i sprzęty, materiały, dane i informacje,
otoczenie). Na każdej ości zajmujesz się inną kategorią i dla każdej katego-
rii 5 razy zadajesz pytanie dlaczego. 
Oczywiście możesz też ograniczyć się do jednej, dwóch lub trzech katego-
rii.  

Uwaga:
Ćwiczenie czyni mistrza, więc przez trzy tygodnie, każdego dnia, znajdź
okazję, by metodycznie zając się co najmniej jednym problemem lub wy-
zwaniem. Każdego dnia znajdź okazję do przećwiczenia modelu w pracy,
albo w życiu prywatnym. Mogą to być doniosłe  sprawy (np. krytyczne
awarie lub poważne problemy finansowe), a mogą być trywialne (np. drob-
ne usterki lub mało ważne uchybienia w jakości).
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Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/m/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: M. Ishikawa i 5xDlaczego, by 
dochodzić do sedna spraw

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: M. Ishikawa i 5xDlaczego, by 
dochodzić do sedna spraw

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: M. Ishikawa i 5xDlaczego, by 
dochodzić do sedna spraw

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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N. Cel na wyrost i SMART, by utrzymywać 
motywację

Co masz zrobić na początku każdego z 3 tygodni?
1. Nim tydzień się rozpocznie, usiądź i zastanów się co jest twoim dużym
celem, celem na wyrost, takim, który na dzień dzisiejszy wydaje się tak od-
legły, że może nawet nierealny?
Być może do głowy przychodzi ci kilka celów. Wybierz jeden. Kieruj się
tym co jest dla ciebie najważniejsze, a nie tym co jest najbardziej osiągal-
ne. Zapisz ten cel na samoprzylepnej kartce i naklej na górze strony z two-
im planem na ten  tydzień. Jeśli pracujesz na ekranie laptopa to wpisz ten
cel na pulpicie, wygaszaczu ekranu lub pasku, na którym będzie on często
przed twoimi oczami.
2. Następnie zajmij się celami bardziej przyziemnymi i konkretnymi, które
z pewnością masz zrealizować w tym tygodniu. Wypisz kilka głównych ce-
lów tygodniowych zgodnie z zasadą SMART (z ang. specific, measurable,
achievable, realistic, timeline), tłumaczoną np. jako specyficzne, mierzal-
ne,  ambitne,  realistyczne,  terminowe.  Czyli  niech  każdy  cel  będzie  tak
sformułowany, by jasno wynikało co konkretnie i do kiedy zostanie zreali-
zowane, tak by wynik tego celu był bezdyskusyjnie mierzalny po upływie
zadeklarowanego terminu. 

Co masz robić każdego dnia?
Na początku każdego dnia zainwestuj 15 minut, by jeszcze raz przeczytać
duży cel „na wyrost” oraz cele SMART na ten tydzień oraz zaplanuj co
zrobisz dzisiaj, by przybliżyć się do celów tygodniowych.

Jaki ta metoda ma wpływ na motywację?
Wnioski przytoczone przez Charlesa Duhigga w książce „Mądrzej, szyb-
ciej, lepiej” wskazują, że nasza motywacja potrzebuje wielkich celów, któ-
re dodają nam skrzydeł, gdy zmagamy się z przyziemnymi, czasem mono-
tonnymi zadaniami.  Stąd pomysł na łączenie celów na wyrost  z celami
SMART. 
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Uwaga: co tydzień wypełnij tygodniowe podsumowanie  zadania na na-
stępnych stronach. To jest ważne i przyda ci się, gdy za kilka tygodni bę-
dziesz oceniał narzędzie.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji na ten temat?
Dodatkowe informacje i materiały do tego modułu znajdziesz na dedyko-
wanej stronie www:
www.bernard.fruga.net/ebook/n/ 
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Podsumowanie 1. tygodnia, zadania: N. Cel na wyrost i SMART, by 
utrzymywać motywację

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 2. tygodnia, zadania: N. Cel na wyrost i SMART, by 
utrzymywać motywację

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?
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Podsumowanie 3. tygodnia, zadania: N. Cel na wyrost i SMART, by 
utrzymywać motywację

Czego nauczyło cię ćwiczenie w tym tygodniu?

Co ci przeszkadzało, lub drażniło w ćwiczeniu?

Jakie owoce ćwiczenia widzisz w twoim funkcjonowaniu i relacjach z oto-
czeniem?

TERAZ kliknij tutaj i przejdź do tabeli oceny ćwiczenia
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Ocena narzędzia po trzech tygodniach ćwiczeń
Oceń w skali od 
0 do 10 
przydatność  w 
twojej pracy, 
wpisz ocenę w 
poniższe pole*: 

Czy postawiasz 
nadal, regularnie 
stosować to narzędzie
(zaznacz pole TAK, 
jeśli odpowiadasz 
twierdząco)?

A. Tablica Kanban w poskramianiu niespodzianek

B. Listy kontrolne (checklists), by pamiętać o wszyst-
kim w powtarzalnych zadaniach

C.  Triage,  oklejanie  zadań  kolorowymi  karteczkami,
by skupić się na tym co najważniejsze

D. Cele strategiczne, by robić postępy w kluczowych
tematach

E. Stand-up Meetings ratujące spotkania przed stratą
czasu

F. Plus i delta w wydobywaniu prawdziwej oceny

G. Gantt do wprowadzania pomysłów w życie

H . Medytacja, by utrzymywać mózg w dobrej formie

I. Diagram Venna, by odkryć drogę

J. 4 pokoje, by mieć siłę

K. 7 kroków decyzji, by dobrze wybierać kierunki

L. 3 filary wdzięczności, by rozwijać relacje

M.  Ishikawa  i  5xDlaczego,  by  dochodzić  do  sedna
spraw

N. Cel na wyrost i SMART, by utrzymywać motywa-
cję

Legenda: 0: to w ogóle nie dla mnie,
2: to narzędzie mi raczej nie pomoże 
5: dobrze narzędzie, raz na jakiś czas skorzystam
8: to ważne narzędzie, będę często z niego korzystał 
10: to bardzo ważne i przydatne dla mnie narzędzie do wykorzystania każdego dnia
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