
Czyli o postanowieniach, celach,
wartościch, planowaniu i motywacji 



Co ty wiesz
o życiu? 
Mgr psychologii, 

w trakcie 4-letniego szkolenia
w psychoterapii poznawczo -

behawioralnej, praktyk Superhero
Therapy i terapii dialektyczni-

behawioralnej (w obu wypadkach
po szkoleniach), mistrzyni gry

i (psycho)fanka fantastyki



Na fali symbolicznego nowego
początku ludzie robią sobie
postanowienia, co przypomina...



Na fali symbolicznego nowego
początku ludzie robią sobie
postanowienia, co przypomina...
....angażowanie się w questy
(wątki/ zadania) poboczne
w grach.



Ale jakie są
statystyki?
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Po tygodniu 75% osób
dotrzymuje postanowień

Po dwóch
tygodniach -
71%

Po miesiącu -
64%

Po sześciu
miesiącach -
46%

Tylko 9% osób 
z sukcesem
kontynuuje

postanowienia
po roku! 



Jakie są przyczyny
porażek?

Nierealistyczne cele
Brak śledzenia swoich postępów
"Wypadło z głowy"
Zbyt wiele postanowień



Częstym błędem jest stawianie sobie "celów
trupa", tzn. takich, w których trup byłby lepszy, np.
"Nie będę jeść słodyczy", "Będę mniej się stresować".



Podążanie za modą w stawianiu sobie 
 celów - zamiast kierowanie się tym, co jest
dla nas ważne. "Powinnam schudnąć",
"Muszę zacząć oszczędzać"



Brak konkretów, czyli ogólne cele,
górnolotne hasła. "Będę podróżować",
"Będę się więcej ruszać".



To jak stawiać
cele?
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S- szczegółowe
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A - atrakcyjne



Ćwiczenie





Motywacja
zewnętrzna

WZMACNIANIE zewnętrznymi
nagrodami

Robienie czegoś w celu uzyskania
nagrody lub uniknięcia kary.

Motywacja
wewnętrzna

WZMOCNIENIE poprzez  
 poczucie przyjemności 
 czy satysfakcji

Robienie czegoś dla własnej
satysfakcji i spełnienia.
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S- szczegółowe
M - mierzalne

A - atrakcyjne
R - realistyczne

T - z terminem
realizacji 
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cel bezpośreni (coś prostego,
drobnego, do zrobienia w
ciągu najbliższych 24h)

 cel krótkoterminowy (do
zrobienia w ciągu następnych
kilku dni lub tygodni)

cel średnioterminowy (do
zrobienia w ciągu następnych
tygodni lub miesięcy):

Planowanie
cel długoterminowy (do
zrobienia w ciągu następnych
miesięcy lub lat)



Ludzie, którzy popadli w apatię i bezradność,
często mylą motywację i działanie. Postępują
niewłaściwie, czekając, aż będą w nastroju,
żeby coś zrobić. Nie mając ochoty na podjęcie
działań, odkładają je na później. 

Błąd polega na tym, że jesteś przekonany, iż
potrzebna jest motywacja, która poprowadzi
cię do rozpoczęcia działań i do sukcesu.
Przeważnie jest jednak odwrotnie - najpierw
musi być działanie, motywacja przychodzi
później. 

David D. Burns



Zmęczenie, zniechęcenie
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W oczekiwaniu na motywację...
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Myśli krytyczne

Odkładanie działań w czasie...
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Zapraszam na Kozetkę! 
fantastycznakozetka.pl
@fantastycznakozetka
/fantastycznakozetka
/fantastycznakozetka


