
KAMILA KOZIOŁ

JAK WZNIECIĆ  
CHĘĆ ROZWOJU

Podstawowy poradnik o 14 technikach
motywujących do samorozwoju

KAMILA KOZIOŁ COACHING | ZAKAZ KOPIOWANIA



URODZIŁAŚ SIĘ BOGATA.  

Każda z nas rodzi się bogata. Bogata wewnętrznie.  

Ty masz w sobie talent, misję i wartość. Jesteś wyjątkowa i niepowtarzalna. Jesteś tu po to,
aby robić wielkie rzeczy.  

Tak wielkie, jak tylko Ty tego chcesz. Dla niektórych będą nie do ogarnięcia, dla niektórych
będą to małe rzeczy. Ale ważne, jakie są dla Ciebie. Tak więc, masz prawo czuć się bogata,
wartościowa i robić wielkie rzeczy. 

Jakkolwiek by tego nie nazwać - samopoznanie, rozwój osobisty, samoświadomość,
odnalezienie siebie - ta chwila to odkrywanie tego, kim naprawdę jesteś i rozwijanie siebie.  

Jeśli masz cel życia i robisz to teraz - idealnie. Rób dalej swoje. Jeśli nie masz
pewności, jak zacząć możliwe, że przeoczyłaś ważną chwilę i musisz tam wrócić,
aby czuć spełnienie i zadowolenie z życia. 

Do dzieła! 
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Poznawanie swojej tożsamości talentów, potencjału i marzeń rozwija fizycznie, umysłowo
duchowo i intelektualnie. Działa na każdym poziomie, o których pisałam w książce "W
poczuciu własnej wartości. Zbuduj swoją wewnętrzną siłę". 

Ten proces poznawania może wyglądać bardzo różnie. Nie sposób wymienić wszystkich
możliwości, bo finalnie ważne jest, jak Ty chcesz aby ten proces wyglądał - to jest Twoja
osobista podróż. Może być formą szkolenia, studiów, rozmów z mentorami, medytacji.
Może być modlitwą, jogą, czytaniem książek, rozwiązywaniem testów; może być
zamyśleniem się.  

To Twoja podróż. Postaw na siebie, bo sednem sprawy jest postawienie się w sytuacjach,
które spowodują poznanie siebie i rozwój. 

Wciąż kształcić się, rozwijać, pozyskiwać nową wiedzę, weryfikować stan swoich
umiejętności powinien każdy, kto pracuje, kto nie pracuje i ten, który szuka pracy. 

Brian Tracy na jednym ze swoich przemówień w Polsce, zadał publiczności pytanie: 

          - kto jest samozatrudniony? 

Spora część widowni podniosła rękę. Brian również - to oczywiste, przecież! Widać, że nie
był w pełni zadowolony liczbą podniesionych rąk. Zapytał swoje pytanie ponownie: 

          - kto na sali jest samozatrudniony? 

Zdecydowanie więcej osób podniosło rękę - choć nadal nie wszyscy. Brian wyjaśnił, że
forma zatrudnienia nie ma znaczenia.  

KTO POWINIEN DBAĆ O CIĄGŁY ROZWÓJ? 
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https://www.kamilakoziolcoaching.pl/produkt/w-poczuciu-wlasnej-wartosci/


Czy jesteś pracownikiem na etat, na zlecenie, czy jesteś przedsiębiorcą zatrudnianym na
kontrakty, to nie ma to znaczenia. Posiadanie tej pracy zależy od Ciebie samej.  

KAMILA KOZIOŁ COACHING | ZAKAZ KOPIOWANIA

Każda osoba, której zależy na posiadaniu obecnej pracy, lub pragnie zmienić swoją pracę
(a Ci w szczególności) powinni stale rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę, by
stawać się coraz lepszym i konkurencyjnym na rynku pracy. 

Jeśli nie będziesz inwestować w rozwój, znajdzie się ktoś lepszy na Twoje miejsce i
stracisz obecną pracę. Jeśli nie będziesz rozwijać swojej firmy i swoich umiejętności
nie zdobędziesz Klientów.  

„Nikt nie może się nauczyć czegoś za Ciebie. 

Nikt nie jest w stanie dorosnąć za Ciebie. 

Nikt nie może wyszukać czegoś za Ciebie. 

Nikt nie może zrobić za Ciebie tego, co Ty sam musisz zrobić dla siebie samego. 

Egzystencja nie pozwala na substytuty, ani półśrodki. 

Rozwój osobisty leży tylko w Twoich rękach.” 

–Jorge Bucay– 
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Rozwój osobisty powinien mieć najwyższy priorytet. Oprócz takich konsekwencji jak ryzyko
utraty pracy, Klientów, zamknięcie firmy lub bycie mało konkurencyjną na rynku skutki są
widoczne również w życiu prywatnym. 

Samopoznanie to nie tylko poznanie twoich upodobań i niechęci, chodzi o to, by wiedzieć,
kim naprawdę jesteś, jako osoba. Jak patrzysz na życie. Jak wchodzisz w interakcję z innymi.
Co Cię rozpala. Co sprawia, że   się boisz. Co sprawia, że   twoje serce bije.  

Osoba, która prawdziwie wie, kim jest, świeci swoim poczuciem wartości i pewności siebie. 

Tego rodzaju wiedza jest zdobywana poprzez osobistą refleksję, czas spędzony z samą
sobą i wchodzenie w sytuacje, w których możesz się sprawdzić . Te sytuacje mogą być
różne dla każdego - od modlitwy po ważne spotkania biznesowe.  

Najwięcej dowiesz się o sobie w nieznanym środowisku. 

A JAK NIE BĘDĘ SIĘ ROZWIJAĆ, TO CO? 
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Osoby odpuszczające sobie rozwój złoszczą się na cały otaczający je świat. Stają się
zgorzkniałe. Do tego dochodzi znacząco zwiększona szansa na podatność na depresję. 

Co się dzieje, gdy zaniedbasz swój rozwój osobisty? Po prostu gaśniesz. Twoja
energia życiowa zanika, odczujesz pustkę. Nie możesz żyć bez celów,  marzeń, bez
stawiała czoła wyzwaniom każdego kolejnego dnia. 

OTO 14 SPOSOBÓW NA START, JAK WZNIECIĆ CHĘĆ
ROZWOJU OSOBISTEGO. 

1. Poznaj siebie.
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Mówię oczywiście o wewnętrznym pięknie. Ludzie, którzy sprawiają, że widzisz świat w
nowy sposób. Ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. Ludzie, którzy posiadają cechy, które
Cię inspirują i motywują.  

Otocz się osobami, które okazują życzliwość, współczucie, odwagę, mobilizację. Ludzie,
którzy mają historię do opowiedzenia, chętnie dzielą się swoją wiedzą i chcą nauczać
innych. 
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2. Otocz się pięknymi ludźmi. 

3. Ogranicz kontakt z ludźmi, którzy Cię przygnębiają. 

Jest to trudne zadanie, ponieważ osobą, która ciągnie Cię w dół, może być osoba, z którą
dzielisz swoje łóżko. Albo osoba, którą znasz od dzieciństwa. Lub osoba, która Cię
zatrudnia.  

Tylko Ty możesz zdecydować, czy powinnaś to zrobić (lub chcesz), i jak najlepiej to zrobić.
Każda sytuacja jest inna. Nie proszę, abyś pisała pozew o rozwód. Nie lubię stawiać sprawy
na ostrzu noża lub robić tak wielki krok, kiedy nie ma innych do tego przesłanek.  

Jeśli szukasz mobilizacji, przyklaskiwania Ci na kolejnych etapach rozwoju, a tego nie
dostajesz - zwyczajnie nie jest to osoba, z którą powinnaś się tym obszarem życia dzielić.
Znajdź inną osobę do tego typu rozmów, a z tą dziel inne obszary życia, jeśli oczywiście
chcesz. 

 Zdaj sobie sprawę, że nie wszystkim będzie na rękę Twój rozwój. 



Każdego dnia zapisujesz trzy dobre chwile, które wydarzyły się przez cały dzień lub trzy
rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Nie szykuj się w swoim dniu na trzy spektakularne
momenty. Szukaj prostych przyjemnych i przyziemnych sytuacji.  

Oczywiście, jeśli danego dnia podpiszesz kontrakt, na który pracowałaś miesiącami, albo
Twoje dziecko powie pierwszy raz "kocham cię" to wierzę, że będziesz fruwać ze szczęścia i
nie możesz tych momentów pominąć w wypisaniu.  

Jeśli jednak nic tak wyrazistego się nie przytrafi (bo przecież nie przytrafia się codziennie)
warto zwrócić uwagę na to, co sprawiło, że lepiej się czułaś: może smaczna kawa z
ekspresu, może słońce, do którego się uśmiechałaś, a może udana rozmowa z
ewentualnym Klientem.  

Umiejętność cieszenia się z momentów zwykłych pozwala Ci utrzymać równowagę i balans
pomiędzy gonitwą za niezwykłością a radością z codzienności. Nie poszukuj
spektakularnych momentów każdego dnia. Nastaw się na dostrzeganie rzeczy małych i
radosnych. 
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4. Prosta praktyka "Trzy dobre chwile". 

Ciągłe myślenie w kategorii hipermomentu doprowadzi Cię do wypompowania się.
Wciąż będziesz niezadowolona, że dziś nie była nic ponad normę.



Oto, co dzieje się w mediach społecznościowych: zdjęcia są edytowane, przedstawione jest
tam chwila, którą ktoś chce się pochwalić - zwykle nieprzeciętna. Dorabiana jest do tego
filozofia, albo wręcz odwrotnie - coś przyszło bardzo prosto. 

Akcentuje się to, co najlepsze, najpiękniejsze i pokazuje się, jako normę życia. Osoba, która
obserwuje taki profil myśli sobie "ale wspaniałe życie. Też bym tak chciała". Nikt nie zwraca
uwagi (jeśli w ogóle to prawda), że aby coś osiągnąć wymaga to godzin pracy koncepcyjnej,
mobilizacji, samodyscypliny, przychylności losu (czasem) i wiedzy (przede wszystkim). 

Więc kiedy przeglądasz Facebooka, wiedz, że wszystkie te aktualizacje, zdjęcia i
komentarze zostały dokładnie przemyślane.  

Skup się na sobie, pamiętaj o wypisywaniu trzech dobrych momentów w dniu i nie
porównuj się do wyidealizowanego świata innej użytkowniczki portalów
społecznościowych. 
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5. Unikaj porównywania się z tym, co widzisz w mediach społecznościowych. 

Zauważ, że kiedy zaczynasz porównywać siebie do innych na Facebooku
Instagramie lub YouTube zwykle porównujesz swoją niedoskonałość z czyjąś
doskonałością. Co powoduje, że zawsze wypadniesz gorzej. Możesz się zdziwisz, ale
są osoby, które porównują się do Ciebie i wypadają tak samo źle w tej zawiłej i nie
fair grze.



W trakcie wielu sesji coachingowych prowadzonych w ramach life coachingu spotykam się
z nieprzepracowanymi emocjami z jakiejś sytuacji mojej klientki. Jest wiele sposobów i
technik, które wykorzystuję w trakcie sesji, ale po sesji zawsze proszę, aby uczucia i emocje
związane z konkretną sytuacją przelać na papier.  

Niezależnie od tego, czy ma być to prywatny list, czy będzie to rodzaj publicznego bloga -
taka forma oczyszcza, pozawala poznać siebie i swoje emocje ułatwia też rozmowę o tych
emocjach. 
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6. Napisz, co czujesz. 

7. Poznaj nowych ludzi. 

Poznawanie nowych ludzi jest i zabawne i stresujące. W zależności od Twojego typu
osobowości będzie to zadanie łatwe lub trudne - introwertykom szczególnie trudno
przychodzi poznawanie nowych, znalezienie swojego miejsca w relacjach społecznych.
Ekstrawertycy są w swoim żywiole.  

Spędzanie czasu z nowymi ludźmi poszerzy Twoje horyzonty i stworzy szansę na przygody
i możliwości w Twoim życiu. Nie wiesz, jak zacząć poznawać nowe osoby? Przyjaciele
przyjaciół to zawsze dobry początek. Przyjdź na spotkanie i porozmawiaj z osobami,
których nie znasz. Jeśli chodzisz na siłownie porozmawiaj z kimś w trakcie przerwy.  

Zagadaj do kogoś, kto tak jak Ty czeka na swoją kawę w kawiarni rano. Możliwości jest
mnóstwo. Jednym z łatwiejszych miejsc do poznania osób, które będą przychylne
rozmowie to szkolenia, spotkania dotyczące rozwoju osobistego, networkingi. Tam każdy
chce poznać nową osobę.  

Przełam się i sama sprawdź, jak wiele korzyści może Ci to przynieść. 



Bałagan może być wewnętrzny i zewnętrzny. Każda z nas przywiązuje się emocjonalnie do
różnych rzeczy. Sam porządek w miejscu pracy jest istotny, bo nie będzie rozpraszać Cię
bałagan. Jeśli zrobisz porządek w miejscu pracy pozbędziesz się balastu. 

Jeśli masz dużo obowiązków wypisz je wszystkie do kalendarza, pozbądź się tego z głowy.
Ciągłe myślenie, co jeszcze musisz zrobić nie pozwoli Ci się skupić na tym, co robisz w
danym momencie.   
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8. Pozbądź się bałaganu. 

9. Wyłącz telewizor. 

Emocje i obrazy innych rezonują i rodzą emocje w Tobie. Czy kiedykolwiek wzruszyłaś się,
płakałaś lub śmiałaś się na jakimś filmie lub serialu? Jeśli tak to już wiesz co mam na myśli.  
Zdajesz sobie sprawę, że filmy to nieprawdziwa sytuacja, a jednak angażujesz się czasowo i
emocjonalnie. Dobry film da Ci do myślenia i wyciągniesz z niego jakieś wnioski. Brawo dla
reżysera.  

Ale co z tymi prostackimi programami i codziennymi wieczornymi wiadomościami?  

Wciąż pokazujące konflikt, złość, szyderstwo, zazdrość… To też w Tobie zostaje, z tego też
wyciągasz jakieś wnioski. Lepiej jednak skupić się na sobie i samej wyrobić sobie opinię na
dany temat. 

10. Zdobądź hobby. 

Posiadanie własnej pasji lub hobby służy wielu celom. Uczysz się nowej umiejętności, jest
to (zazwyczaj) twórczy lub fizyczny proces, który często pozwala (lub nawet nakazuje) Ci
wyjść do ludzi i poznać coś nowego. Pasjonowanie się czymś innym jest fajne. Pasjonaci są
ciekawi i nie ma znaczenia, co to za pasja.  



Jeśli masz małe dzieci, zapewne wiesz, jak je rozśmieszyć. Ich humor jest słodki i prosty -
czysta radość z głupiego żartu lub śmiesznej miny.  

Staraj się śmiać jak najczęściej. Bądź dorosłym dzieckiem - zachwycaj się i ciesz, jak
dziecko ale z wiedzą i doświadczeniem osoby dorosłej. 

Postaraj się spędzić dzień z przyjaciółmi, który ma podobne poczucie humoru do Twojego.
Przeczytaj książkę, która Cię rozweseli (dla mnie najlepsza jest Joanna Chmielewska),
ewentualnie pooglądaj dobrą komedię. Śmiech to zdrowie. Dodatkowo śmiech i radość
zmotywuje Cię do samopoznania i rozwoju. 
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12. Rozwijaj w sobie dziecięce poczucie humoru. 

13. Podaruj komuś uśmiech. 

Dawanie siebie, swojego czasu i doprowadzanie innych do odczuwania radości i
zadowolenia bardzo pobudza i energetyzuje. Niezależnie od tego, czy jest to przyjaciel, 
mama, czy rodzeństwo - zrób coś, by wpuścić więcej słońca w danym dniu tej osobie. 

To nie jest trudne zadanie. W zależności od ilości czasu może to być zrobienie komuś kawy
lub herbaty, albo wspólny spacer, albo wspólny obiad.  

Zobaczysz, jak energia, którą uzyskasz z wdzięczności wpłynie na Twoją pogodę ducha i
ułatwi Ci skupienie się na sobie i planach dotyczących rozwoju osobistego.   

11. Czytaj. 

Czytanie daje Ci wgląd w inny świat i perspektywę. I rozwija Cię w najprostszy możliwy
sposób, wszystko w zaciszu ulubionego fotela. Jeśli nie jesteś wielką czytelniczką,
najlepszym sposobem na rozpoczęcie przygody czytania jest  wybranie tematyki, która Cię
interesuje i wybranie pozycji najchętniej czytanej z tego obszaru. Jeśli nie masz
interesującego Cię obszaru wejdź na listę bestsellerów i kup książkę z listy. Czytanie
inspiruje i zachęca do poznania danego tematu bardziej.  
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14. Nawiąż kontakt z naturą. 

Poświęć trochę czasu każdego dnia, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, przejdź się po
pięknym parku lub ogrodzie, odwiedź plażę lub po prostu obserwuj chmury.  

To mała ucieczka, która mocno osadza cię w "świecie rzeczywistym", w przeciwieństwie do
wirtualnego świata.  

Oglądaj gwiazdy, pływaj w jeziorze lub morzu, spaceruj po lesie lub zorganizuj proste
ognisko z przyjaciółmi. Świat jest piękny, a poświęcenie czasu na czerpanie z niego
przyjemności jest energetyzujące. 

Jeśli jesteś gotowa, aby rozpocząć lub rozwinąć swoją drogę rozwoju osobistego, wypróbuj
jeden z pomysłów wymienionych powyżej. 

Jeśli rozpoczęłaś swoją podróż i chcesz podzielić się tym, co przyczyniło się do rozwoju
osobistego, zrób to na Facebooku w grupie  - Twoja historia może zainspirować kogoś do
rozpoczęcia własnej podróży. 

KTÓREJ TECHNIKI UŻYJESZ DO ZMOTYWOWANIA SIĘ DO
ROZWOJU? 

https://www.facebook.com/groups/159542101285987/?ref=bookmarks


O KAMILI KOZIOŁ 

SWOJĄ WARTOŚĆ NOSISZ W SOBIE,
NIE NA SOBIE. 

Ty masz w sobie talent, misję i wartość. Jesteś
wyjątkowa i niepowtarzalna. Jesteś tu po to, aby
robić wielkie rzeczy.  

Pracuję jako coach, ponieważ uwielbiam
wspierać i pomagać kobietom, patrzeć jak
odkrywają w sobie siłę i pasję. To moja
misja. 
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Chcesz dowiedzieć się więcej?  
odwiedź www.kamilakoziolcoaching.pl 

Dołącz do grupy Kobiet Wartościowych  
Obserwuj mnie na Instagram

ZACZNIJ SIĘ ROZWIJAĆ I CZERP
SATYSFAKCJĘ ZE SWOJEGO ŻYCIA. 

http://www.kamilakoziolcoaching.pl/
https://www.instagram.com/kamilakoziolcoaching/

