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Współczesny WORK LIFE BALANCE oznacza,

że TO TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY za 

poukładanie sobie swojej przestrzeni życiowej ☺



Twój poziom satysfakcji – stop klatka   



„Zaprowadź w swoim życiu równowagę pomiędzy różnymi 
orientacjami na czas, żebyś mógł uzyskać :

1) pewność siebie płynącą z silnego, pozytywnego podejścia do 
przeszłości 

2) entuzjazm, by cieszyć się bieżącą chwilą

3) i pragnienie kontroli nad swoją przyszłością”

/Mike Clayton/



WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

POSTAWA

SPOSÓB 

MYŚLENIA

SUKCES



Jak podchodzisz do trudności?
Kwestionariusz prof. Martina Seligmana



Jesteś  optymistą czy pesymistą? 

To w jaki sposób zwykle tłumaczony 

sobie niepomyślne zdarzenia wpływa 

na naszą gotowość do radzenia sobie z 

trudnościami – determinuje czy 

jesteśmy optymistami czy pesymistami

/prof. Martin Seligman -

Optymizmu można się nauczyć/



Stałość  przekonań dotyczy ich trwania w czasie (SN)

STAŁY CHARAKTER NIEPOWODZEŃ

(styl pesymistyczny)

CHWILOWY CHARAKTER NIEPOWODZEŃ

(styl optymistyczny)

Jestem ciągle skonany(a) Dziś  jestem wyczerpany(a)

Diety nigdy nie skutkują Diety nie skutkują, jeśli się podjada między 

posiłkami.

Zawsze zrzędzisz Zrzędzisz, kiedy nie posprzątam pokoju

Mój szef to przez cały czas się wścieka Szef jest w złym humorze

Nigdy ze mną nie rozmawiasz W tym tygodniu nie rozmawiasz ze mną

SN – Stałe Niepowodzenia 

0 - 1 – wielki optymizm
2 – 3 - umiarkowany optymizm
4 – przeciętny optymizm
5 – 6 - umiarkowany pesymizm
7 – 8 – wielki pesymizm



Zasięg przekonań dotyczy ich aspektu przestrzennego (ZN)

ZASIĘG UNIWERSALNY

(styl pesymistyczny)

ZASIĘG OGRANICZONY

(styl optymistyczny)

Wszyscy pracownicy są nieuczciwi Pan X jest nieuczciwy

Jestem odrażający Dla niego jestem odrażający

Książki są do niczego Ta książka jest do niczego

ZN - Zasięg Niepowodzeń

0 - 1 – wielki optymizm
2 – 3 - umiarkowany optymizm
4 – przeciętny optymizm
5 – 6 - umiarkowany pesymizm
7 – 8 – wielki pesymizm



Personalizacja wewnętrzna i zewnętrzna (PN)
– kiedy zdarzy się coś złego obarczanie winą siebie lub innych 

PN - Personalizacja Niepowodzeń

0 – 1 – wysoka samoocena
2 – 3 – umiarkowanie wysokie mniemanie o sobie
4 – przeciętna samoocena
5 -6 – umiarkowanie niska samoocena
7 – 8 - bardzo niska samoocena

PERSONALIZACJA WEWNĘTRZNA

(niska samoocena)

PERSONALIZACJA ZEWNĘTRZNA

(wysoka samoocena)

To moja wina To niezależne od mnie 

Nie mam talentu do tańca Ta muzyka mnie nie porywa 

To moja wina, że nie zrobiłam zadania X na 

czas 

Natłok obowiązków ogranicza moje możliwości 



Lao Tzu



Prezenty dla 
siebie 





Poczucie własnej wartości

6 kluczowych filarów budowania 
poczucia własnej wartości to: 

I - praktyka świadomego życia, 
II - praktyka samoakceptacji,
III – praktyka odpowiedzialności, 
IV - praktyka asertywności, 
V - praktyka życia celowego 
VI - praktyka integralności osobistej.

/Nathaniel Branden/







Dziękuję  za wspólny rozwój  ☺

Dorota Tomaszewicz

tel. 664 929 926 


